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دکتر حبیب اله خادمی اسالم
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سردبیر فصلنامه دنیای بسته بندی و تجارت

یکی از جدیترین بحثهای هزاره سوم ،موضوع افزایش
جمعیت ،مصرف بیش از حد مواد ،منابع و بهدنبال آن تهدید
اهداف توسعه پایدار میباشد ،که امروزه خطر وجود بحران
در حوزههای مختلف محیط زیست را به نمایش گذاشته
است .کمشدن منابع انرژی و به موازات آن چالشهای زیست
محیطی،حکایت از عدم موفقیت جامعه جهانی در دستیابی به
اهداف توسعه پایدار در بسیاری از کشورها را دارد .جهت مقابله
با مسائل مورد اشاره الزم است،تغییرات اساسی در دیدگاهها و
ایجاد الگوهای نوینی با رویکرد توجه به شاخصهای توسعه
پایدار در عرصههای مختلف از جمله منابع مورد مصرف
صورت پذیرد.
با توجه به وضعیت شکننده محیط زیست ،الزم است در
امر تولید و نوع مواد مصرفی کاالها در حوزه بستهبندی که
امروزه بهعنوان یکی از ارکان فعالیتهای اقتصادی محسوب
میگردد ،توجه بیشتری معطوف شود .ضمن اینکه به موازات
آن باید به مفهوم توسعه پایدار نیز به طور اساسی پرداخته
شود .در واقع ،مهمترین نقش محوری بستهبندی پایدار،
برآورد نیازهای عملکردی و اقتصادی نسل امروز ،بدون آسیب
رساندن و یا به خطر انداختن نسلهای آینده در رفع نیازهایشان
میباشد.با توجه به تجربه کشورهای صنعتی ،بدون تردید روند
صحیح استفاده از بستهبندی از جهات مختلف منجر به بهبود
توسعه پایدار شده و بهدلیل ارتباط تنگاتنگ دو مقوله صنعت
بستهبندی و توسعه پایدار ،در نهایت نقش ارزشمندی را در
کاهش اثرات زیست محیطی به همراه خواهد داشت .امروزه
معیار رتبهبندی و مقایسه صنعت بستهبندی کشورها در بستر
توسعه پایدار و با توجه به ارتباط مشخص این دو ویژگی معنا
و مفهوم پیدا میکند .در این رابطه نقش کارآمدی دولت،
سازمانهای استاندارد ،تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و غیره
در اهمیت موضوع بستهبندی و ارتباط آن با توسعه پایدار از

ه

جایگاه ویژهای برخوردار میباشد .بهعنوان مثال در سالهای
اخیر یکی از بزرگترین چالشهای مورد بحث در مجامع
علمی ،چگونگی به کارگیری انرژی (کارآمدی انرژی ،مصرف
و محتوی انرژی ،کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر و پاک و غیره)
در حوزههای مختلف ،و به دنبال آن قابلیت بازیافت و ارزش
بازیابی مواد میباشد .بنابراین توجه به کاربرد مواد مصرفی در
صنعت بستهبندی که از قابلیت استفاده مجدد با کاربرد منابع
تجدیدپذیر و ترکیبات مختلف نانو باشد ،از اهمیت فراوانی
برخوردار میباشد ،که ضمن کاهش اثر آالیندهها در محیط
زیست میتواند به راحتی بازیافت شده و طول چرخه عمر
مواد و انرژیهای مورد استفاده را نیز در حد قابل قبولی بهبود
بخشد .بدون تردید در این رابطه باید به اصل حداکثرسازی
مطلوبیت مصرفکنندگان و سود تولیدکنندگان در چارچوب
مقررات و قوانین محیط زیست نیز بیشتر پرداخته شود.
بستهبندی یکی از شاخصهای عمده و تعیینکننده در
عرضه و مصرف کاالها محسوب شده و نقش مهمی در
ارتباط تجاری چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی
ایفا مینماید .خوشبختانه در سالهای اخیر چشمانداز صنعت
بستهبندی دنیا به سمت کاربرد مواد مناسب،خلق طراحیهای
نوین و به کارگیری فناوریهایی بوده که بتواند در بازارهای
تجاری نیازهای نسل امروز را برآورده ساخته و همزمان با مقوله
توسعه پایدار که به حفظ فرایندهای اکولوژیکی نیز توجه دارد،
پیوند مناسبی برقرار سازد .بنابراین امروزه غالب پژوهشگران
بر این نکته اذعان دارند که پویایی صنعت بستهبندی در گرو
توسعه پایدار فعال،که بهعنوان یک اصل در کلیه فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی ملتها نقش عمدهای را ایفا
مینماید ،معنا و مفهوم مییابد.
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افزایش ماندگاری گل زعفران با استفاده از
بسته بندی اتمسفر اصالح شده
سعید جانی ،ناصر صداقت ،آال قاسمی کیا
چكيده
زعفران بهدليل اينکه تمام مراحل فراوري آن با دست و توسط
کارگر انجام ميشود ،جزو گرانترين ادويهجات جهان محسوب
شده و به دليل اينکه حدود  90درصد توليد جهاني متعلّق به
ايران ميباشد ،زعفران يک محصول راهبردی براي کشور ما
به حساب ميآيد .موارد متع ّددي بر روي کيفيت زعفران تأثير
گذاشته که مهمترين آنها استفاده از گل زعفران با کيفيت باال
است .چندين عامل ميتواند بر روي کيفيت گلهاي برداشت
شده در حين ذخيرهسازي تأثير بگذارد که ميتوان به ساييدگي
ناشي از فشار گلبرگها به يکديگر ،آسيبهاي ميکروبي،
سطوح حرارتي ،رطوبتي و اتيلن اشاره نمود .اين متغيرها مي
توانند به نوبه خود سبب ف ّعال شدن مکانيسمهاي فيزيکي و
اکسيداسيون شيميايي شده و کيفيت گلهاي برداشت شده
را به طور چشمگيري کاهش دهند .از روشهاي پيشنهادي
جهت حمل و ذخيرهسازي گلهاي برداشت شده ،استفاده از
سامانه بستهبندي اتمسفر اصالح شده ( )MAPميباشد .امروزه
از بستهبندي با اتمسفر اصالح شده به طور گستردهاي جهت
افزايش ماندگاري محصوالت تازه استفاده ميشود.
واژههاي كليدي :زعفران ،بستهبندی و بستهبندی اصالح
شده
 -1مقدمه
زعفران با نام علمي ()Crocus sativusشناخته ميشود و
در کشورهاي توليدکننده به طالي سرخ شهرت دارد .اين گياه
جزو گرانترين گياهان توليد شده در جهان ميباشد .زعفران

متعلّق به خانواده ايريداسه ( )Iridaceaeاز راسته مارچوبه
سانان ( )Asparagalesميباشد (آکار و همکاران.)2011 ،
کروکوس ساتيووس به عنوان ارزشمندترين گياه دارويي و منبع
زعفران ،اهميت صادراتي بسياري در تجارت ايران دارد .ايران
(مهمترين منطقه کشت) ،غرب آسيا و کشورهاي مديترانه
،اسپانيا ،ايتاليا ،مصر ،هند ،موراکو و آذربايجان که زمستان سرد
و تابستان گرم و بهويژه رطوبت پايين دارند ،مناطق مناسبي
براي کشت زعفران ميباشند .نياکان اين گونه زعفران که
ريشه آن به آسياي مرکزي برميگردد ،کارتراتینیوس کروکاس
( )Crocus cartwrightianusاست .اين گياه يک دوره
کمون در فصل بهار را تجربه ميکند .برگهاي سبزي از 5
تا  11عدد به طول حداکثر  40سانتيمتر ميدهد و غنچههاي
بنفش رنگي در فصل پاييز داده و گلدهي آن در اواخر مهرماه
اتّفاق ميافتد .به دليل اينکه گياه از واريته تريپلوئيدي است و
قادر به توليد دانههاي باردار جهت توليد مثل نميباشد ،تمام
عمليات آن به انسان بستگي دارد .معمو ًال پياز زعفران تنها
براي يک فصل بوده و به  10پياز ديگر تبديل ميشود که
هرکدام از آنها به يک گياه مستقل تبديل ميشوند .پياز
زعفران قطري حداکثر  4/5سانتيمتر دارد .حدود  60000گل
زعفران جهت توليد يک کيلوگرم کالله زعفران نياز مي باشد.
در حال حاضر ،ايران حدود  90درصد توليد زعفران جهاني را به
خود اختصاص داده است (بذرافشان و همکاران.)2019 ،
 -2ترکيبات شيميايي زعفران
آناليز ترکيبات اين محصول توسط رايوس و همکاران
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( )1996نشان داد که زعفران حاوي تقريب ًا  10درصد رطوبت12 ،
درصد پروتئين 5 ،درصد چربي 5 ،درصد مواد معدني 5 ،درصد
فيبر خام 63 ،درصد قند شامل نشاسته ،قندهاي احياکننده،

پنتوزانها ،صمغها ،پکتين و دکسترينها ميباشد .مقادير
بسيار کمي از ويتامينهاي ريبوفالوين و تيامين نيز در زعفران
يافت شده است .البته الزم به ذکر است که برحسب منطقه
کشت زعفران و شرايط رشد ،ميزان ترکيبات متفاوت خواهد
بود .چهار ترکيب فعال بيولوژيکي اصلي در زعفران کروسين،
کروستين ،پيکروکروسين و سافرانال است .به طور کلي ،سه
ترکيب کروسين ،پيکروکروسين و سافرانال به ترتيب مسئول
رنگ ،طعم و آروماي زعفران هستند .بيش از  4000سال است
که زعفران در فرايند درماني مورد استفاده قرار ميگيرد .بررسي
هاي شيميايي نشان داده است که رنگ عمدت ًا به دليل ترکيبات
کاروتنوئيدي تجزيه شده ،کروسين و کروستين و عطر و طعم
از محصوالت اکسيداسيون کاروتنوئيد ،به طور عمده سافرانال
و تلخي از پيکروکروسين گلوکوزيد ميباشد .مواد فعال موجود
در اين محصول خواص سالمتزايي زيادي دارند .به طور
مثال ،سافرانال داراي خصوصيات ضدميکروبي ،آنتياکسيداني،
ضدپريشاني و غيره دارد.
اين ترکيبات نه تنها در خواص حسي زعفران (رنگ ،طعم
و آروما) شرکت ميکنند ،بلکه داراي يکسري خصوصيات
سالمتزايي نيز هستند.

 -3فعاليت بيولوژيکي زعفران
بهدليل وجود ترکيبات فعال بيولوژيکي زيادي که در زعفران
وجود دارد ،محققان خصوصيات سالمتزايي زيادي از جمله
درمان آسم ،اختالالت معده ،خصوصيات ضد سرطانزايي،
درمان اختالالت قلبي -عروقي ،درمان سندروم پيش از
قاعدگي ،فرونشاندن خشم ،ايجاد حس آرامش و نشاط،
خلطآور و عامل انرژيزا عنوان کردهاند و در مواد مخدر براي
تسکين درد مورد استفاده قرار ميگيرد و به دليل بوي نافذ
خود و رنگ زرد طبيعي يک گياه دارويي و ادويهاي به حساب

ميآيد (ملنيک و همکاران.)2010 ،
 -4کاربردها
روغن و عصاره زعفران از لحاظ تجاري بسيار ارزشمند است
زيرا خصوصيات دارويي و آرومايي خوبي دارد.
 -5کاربرد در صنايع غذايي
روغن زعفران به طور گستردهاي در صنعت مواد غذايي به
عنوان ماده طعمدهنده و رنگي مورد استفاده قرار ميگيرد .اين
مواد پتانسيل استفاده در فراوردههاي مواد غذايي ،نوشيدنيها
به عنوان مواد آنتياکسيداني و ضدميکروبي را نيز دارند.
به دليل اينکه تمام مراحل فرآوري آن با دست و توسط
کارگر انجام ميشود ،زعفران جزو گرانترين ادويهجات جهان
بهحساب ميآيد (وينترهالتر و استرابينجر .)2000 ،گلها 4-3
روز ماندگاري دارند و در معرض قرار گرفتن در هواي گرم،
اشعه خورشيد و باد از کيفيت رنگ و طعم آنها مي-کاهد.
فصل مناسب برداشت متغير و وابسته به اولين آبدهي ميباشد.
گلدهي زعفران در فصل پاييز و به م ّدت حدود  2تا  3هفته
اتّفاق ميافتد و به دليل اينکه پالسيده شدن گل زعفران بسيار
سريع اتّفاق ميافتد ،بايستي کالله زعفران به صورت روزانه از
گل جدا گردد وگرنه جداسازي کالله از بقيه قسمتهاي گياه
به سختي انجام شده و همچنين کيفيت زعفران خشک شده
به ش ّدت پايين ميآيد (باسکر .)1999 ،در خراسان گلدهي
زعفران از حدود اواخر مهرماه شروع شده و تا پايان آبان ماه
ادامه دارد و بهترين زمان برداشت پيش از طلوع خورشيد است
و اگر گلها پيش از برداشت باز شوند کالله شکسته و يا با
گلبرگ مخلوط شده و از کيفيت ميکاهد .کاللههاي جمعآوري
شده به منظور ماندگاري بيشتر خشک ميشوند و روش خشک
کردن به طور مؤثري بر کيفيت کاللهها تأثيرگذار است .از
طرفي از عوامل تأثيرگذار بر کيفيت زعفران ،رطوبت فراورده،
رطوبت نسبي هوا ،دماي محيط ،نور مستقيم خورشيد ،اکسيژن
و کيفيت بسته بندي ميباشد .بنابراين دما و رطوبت پايين،
کيفيت باالتر را در پي دارد .پايداري رنگ در رطوبت نسبي 5
تا  %23باالبوده و در  %75عمدت ًا کاهش مييابد .يکي از
مواردي که براي نگهداري گل بسيار حائز اهميت است،
استفاده از دماي پايين پس از برداشت گل ميباشد زيرا دماي
پايين نه تنها موجب کند شدن و يا جلوگيري از رشد باکتريها
و قارچها مي-شود بلکه فعاليت آنزيمهاي خاص موجود در
آنها را نيز کاهش داده و عمليات تخريبي و تجزيهاي آنها را
به تأخير مياندازد و همچنين توليد اتيلن کاهش مييابد که
متقاب ً
ال تنفس گياه و عملياتهاي مربوط به پير شدن کاهش
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چشمگيري پيدا ميکند (احمد و همکاران .)2013 ،يک عامل
کليدي و بسيار مهم در ارزش تجاري گل برداشت شده،
عملکردهاي پس از برداشت اين محصول ميباشد .هرچند
معيارهاي کيفي خارجي مثل ،ظاهر ،رنگ و يکنواختي تأثير
عمدهاي بر روي تصميم مشتري جهت خريد گل ميگذارند.
عامل مهم و با ارزش ديگر در جذب مشتري جهت خريد اين
محصول ،طول عمر گلها ميباشد (رايد و جيانگ.)2012 ،
يکي از عوامل مهم در طول عمر و کيفيت گلهاي برداشت
شده ،دما ميباشد (سوالوس و رايد .)2001 ،ژنوتيپ ،سيستم
کشت و شرايط موجود در حين ذخيرهسازي و حمل از ديگر
عوامل مؤثر بر عمر نگهداري گلهاي برداشت شده ميباشد
(ون دورن و هان .)2011 ،چندين عامل ميتواند بر روي
ذخيره سازي تأثير

کيفيت گلهاي برداشت شده در حين
بگذارد که ميتوان به ساييدگي ناشي از فشار گلبرگها به
همديگر ،آسيبهاي ميکروبي ،سطوح حرارتي ،رطوبتي و اتيلن
اشاره نمود .اين متغيرها ميتوانند به نوبه خود سبب فعال شدن
مکانيسمهاي فيزيکي و اکسيداسيون شيميايي شده و کيفيت
گلهاي برداشت شده را به طور چشمگيري کاهش دهند (رايد،
 .)1997از روشهاي پيشنهادي جهت حمل و ذخيرهسازي
گلهاي برداشت شده ،استفاده از سامانه بستهبندي اتمسفر
اصالح شده ( )MAPميباشد .بستهبندي از جمله روشهاي
ساده و مؤثر براي محافظت محصوالت در مقابل نفوذ عوامل
خارجي و همچنين حفظ خصوصيات فيزيکي و شيميايي
است(اجاق .)2010 ،روش بستهبندي بهينه عالوه بر ارتقاء
ارزش غذايي محصول و زمان ماندگاري بايستي بهداشتي و
ايمن باشد (گوئيرا .)2011 ،بنابراين با روشهاي بستهبندي تا
حد زيادي ميتوان از افت خصوصيات فيزيکوشيميايي
جلوگيري نمود .امروزه از بستهبندي با اتمسفر اصالح شده به
طور گستردهاي جهت افزايش ماندگاري محصوالت تازه
استفاده ميشود .در اين سامانه ،فضاي اپتيممي از گازهاي
اکسيژن و دي اکسيد کربن ايجاد ميگردد که سبب کاهش
فرايندهايي نظير :نرمشدگي بافت ،قهوهاي شدن ،تجزيه
کلروفيل و نهايت ًا پيري فرآوردهها ميشود .به منظور استفاده از
سامانه بستهبندي اتمسفر اصالح شده ،اين نکته بايستي مدنظر
قرار بگيرد که خصوصيات بستهبندي (نوع فيلم ،ضخامت فيلم
و وزن فرآورده) و شاخصهاي محيطي (دما و رطوبت) چه
تأثيري بر روي کيفيت و فيزيولوژي فرآورده بستهبندي شده
دارند (کامرون و همکاران .)1993 ،روش  MAPدر واقع
نگهداري مواد غذايي در محيط بستهبندي است که ترکيبات

گازي اتمسفر (تقريب ًا حاوي  78درصد نيتروژن 21 ،درصد
اکسيژن و  1درصد ساير گازها) دچار تغيير شده تا زوال فرآورده
که منشأ آن ميتواند ميکروبي ،شيميايي يا فيزيکي باشد به
تأخير بيافتد .در اين روش ،از سه نوع گاز اصلي اکسيژن ،دي
اکسيد کربن و نيتروژن و در موارد نادر از آرگون و مونو
اکسيدکربن استفاده ميشود .گاز نيتروژن مورد استفاده در واقع
فاقد رنگ و بو بوده و حالليت نسبت ًا پاييني در آب و چربي دارد.
در روش  ،MAPاين گاز با اکسيژن جايگزين شده و بنابراين از
يکسري واکنشهاي اکسايشي و رشد ميکروارگانيسمهاي
هوازي مولد فساد ماده غذايي جلوگيري ميکند .همچنين به
دليل حالليت پايين آن در ماتريکس ماده غذايي ،ميتواند از
صدمات مکانيکي فرآورده جلوگيري کند .دي اکسيدکربن
خاصيت ضدقارچي و ضدباکتريايي داشته و ميتواند از رشد
آنها جلوگيري کند .عالوه بر اين ،خاصيت بيولوژيکي ،حالليت
بااليي در آب و چربي داشته و ميتواند باعث تغييراتي در مزه
و شکل ظاهري فرآورده از طريق کاهش  PHو غيره ايجاد
نمايد که برحسب نوع فرآورده ،اين نوع تغييرات ممکن است
مطلوب يا نامطلوب باشد .اکسيژن بهعنوان يک گاز مخرب در
اتمسفر اطراف ماده غذايي شناخته شده است زيرا باعث رشد
ميکروارگانيسمهاي هوازي و بروز بسياري از واکنشهاي
اکسايشي در فراورده ميگردد (هرچند وجود اکسيژن براي
برخي مواد غذايي مثل :گوشت قرمز مناسب ميباشد) .گاز
آرگون خصوصياتي شبيه به نيتروژن دارد ،اما داراي دانسيته
باالتري بوده و بنابراين ميزان حجم مصرفي گاز جهت
جايگزيني اکسيژن کمتر مي-باشد و بهدليل قيمت بسيار باالتر
آن نسبت به نيتروژن ،استفاده کمتري دارد .گاز مونواکسيدکربن
توسط آمريکا جهت بستهبندي گوشت تازه قرمز مورد تاييد قرار
گرفته زيرا عملکردي مانند اکسيژن داشته و با توليد کربوکسي
ميوگلوبين باعث ايجاد يک رنگ قرمز خوبي در گوشت
ميشود ،هرچند بهدليل خاصيت س ّمي بودن آن ،اتحاديه اروپا
استفاده از اين گاز را در بستهبندي اتمسفر اصالح شده ممنوع
اعالم کرده است .نکتهاي که از اهميت بسيار بااليي برخوردار
است ،انتخاب مخلوط گازهاي سامانه  MAPمطابق با
خصوصيات ماده غذايي ميباشد .بستهبندي اتمسفر اصالح
شده سبب کاهش تغييرات بيوشيميايي در محصول شده و
کيفيت محصول را افزايش ميدهد (شن و همکاران.)2006 ،
اين روش از طريق اصالح ترکيبات گازي در فضاي بستهبندي
سبب حفظ کيفيت محصول ميگردد (مير و بودري .)2004 ،در
سامانه بستهبندي اتمسفر اصالح شده ،غلظت اکسيژن کاهش
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و غلظت دي اکسيد کربن افزايش پيدا کرده و يکسري تأثيرات
شگرف و ارزشمند مانند تأخير در فرايند پيري فيزيولوژيکي
محصول ،کاهش تغييرات بيوشيميايي مثل سرعت تنفس،
سرعت توليد اتيلن و نرم شدگي و همچنين کاهش رشد برخي
پاتوژنها و قارچها بر روي محصول ميگذارد (کادر.)2002 ،
اتيلن يک مولکول ساده متشکل از دو اتم کربن است که
توسط باند دوگانه به هم متصل شدهاند و معمو ًال در محيط به
صورت گازي شکل يافت ميگردد .اين مولکول به عنوان يک
تنظيمکننده داخلي و خارجي در فرايند پيري گل ميتواند
تأثيرگذار باشد و تحقيقات نشان دادهاند که سبب تسريع فرايند
پيري گل و همچنين اختالالت فيزيولوژيکي نامطلوب ديگر
مانند حساسيتپذيري بيشتر گلها به پاتوژنهاي خاص
ميگردد (سگلي و همکاران .)2012 ،بنابراين کنترل توليد اتيلن
يا جلوگيري از عملکرد آن سبب طوالنيتر شدن عمر گلهاي
برداشت شده ميشود که در اين خصوص ،محققان از سه نوع
راهبرد ژنتيکي ،محيطي و شيميايي استفاده کردهاند .اتيلن
ميتواند از بافتهاي گياهي يا منابع خارجي مثل متابوليسم
ميکروارگانيسمها يا پروليز هيدروکربنها در موتورهاي احتراق
داخلي ساطع شده (کاپه ;2003 ،چانگ و بليکر )2004 ،و در
زنجيره توزيع محصول مثل يخچالهاي تجاري ،داخل
بستهبنديها و در طي انتقال بر روي گلهاي برداشت شده
تأثير بسزايي بگذارد (مارتينز رومرو و همکاران .)2007 ،در اين
راستا ،سه روش اصلي را ميتوان در کاهش اثر اتيلن بر روي
محصول اعمال نمود و با استفاده از يکسري روشهاي خاص
ميتوان اتيلن را حذف ،اکسيد يا جذب نمود .همانگونه که
اشاره شد ،يکي از روشهاي مؤثر جهت کاهش مقدار اتيلن
موجود در محيط ،استفاده از موادي خاص جهت جذب اتيلن
ميباشد .در اين مورد ،فيلمهاي پلياتيلني را با موادي مثل
زئوليت يا کربن فعال غني کرده و در بستهبنديهاي اصالح
شده جهت جذب اتيلن موجود در محيط مورد استفاده قرار
ميدهند (ليمتراکول و همکاران ;2001 ،چوي و همکاران،
 .)2003راهبرد ديگر جهت کاهش ميزان اتيلن در محيط،
استفاده از فرايند اکسيداسيون ميباشد که در اين مورد ميتوان
به پژوهش تري و همکاران در سال  2007اشاره نمود ،به
طوري که ماتريکسهاي خنثي مثل آلومينيوم يا سيليکاژل را
با يک ماده اکسيدکننده قوي مثل پتاسيم پرمنگنات اشباع
نموده و نشان داده است که اين ماده نقش بسيار مؤثري در
مهار اتيلن ايفا ميکند .استفاده همزمان از يک جاذب و
اکسيدکننده ميتواند کارايي دو راهبرد جذب و اکسيداسيون را

در مهار اتيلن به مراتب افزايش دهد .نتايج تحقيقات مارتينز
رومرو ( )2007نشان داده است که استفاده از کاتاليست پاالديوم
در مهار اتيلن که بر روي کربن فعال ثابت شده است ،بهمراتب
بسيار بيشتر از زماني است که کربن فعال به تنهايي در
بستهبندي با اتمسفر اصالح شده مورد استفاده قرار گرفته است.
با اين حال ،استفاده از اين روش يکسري نقايصي را نيز به
همراه دارد .از جمله ،استفاده از مقادير زياد جاذب و کاتاليست،
نياز به تغيير موقعيت مواد و همچنين فرايند بهصورت غيرمداوم
خواهد بود (مارتينز و همکاران .)2009 ،استفاده از دماي پايين
(به صورت پيشنهادي  0تا  1درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي
 95تا  99درصد) سبب کاهش توليد اتيلن و همچنين حساسيت
گلها ميگردد (رايد و جيانگ .)2012 ،گوادالوپ و مايانين
( )2015از بستهبندي اتمسفر اصالح شده در نگهداري گلهاي
سوسن استفاده نموده ،بدين صورت که از سه نوع مخلوط
گازي در دو دماي  0و  5درجه سانتيگراد در کيسههاي
پلياتيلني استفاده شد .بهترين نتايج در رابطه با مخلوط 70
درصد نيتروژن15 ،درصد دياکسيد کربن و 15درصد اکسيژن
به دست آمد که به م ّدت  6روز تغييرات محسوسي در شکل و
رنگ گلها مشاهده نگرديد .پژوهشي در سال  2015توسط
آذرپژوه و شرايعي بر روي نگهداري گل زعفران در شرايط سرد
انجام شد .در اين پروژه ،گلهاي نيمه باز در ضخامتهاي 10
و  15سانتيمتر در کيسههاي پلياتيلني قرار داده شدند و در
دماهاي  8 ،4 ،2 ،0و  21درجه سانتيگراد به م ّدت 14 ،7 ،4 ،2
و  21روز نگهداري گرديد و سپس کالله گل از بقيه قسمتها
جدا و در دماي  60درجه سانتيگراد به م ّدت  15دقيقه خشک
شد .نتايج نشان داد که افت وزني گلها با افزايش ضخامت،
دما و زمان نگهداري بيشتر و ترکيبات مؤثره زعفران (کروسين،
پيکروکروسين و سافرانال) کاهش پيدا کرد .پاسکال و همکاران
در سال  2005از سيستمبندي اتمسفر اصالح شده براي
نگهداري گلهاي برداشت شده ژربرا ،سوسن و رز استفاده
کردند و نشان دادند که عمرنگهداري اين سه گل افزايش
معناداري داشته است .آروس و همکاران ( )2017از بستهبندي
با اتمسفر اصالح شده جهت نگهداري گل الله چيده شده در
دماي صفر درجه سانتيگراد استفاده نمودند .نتايج نشان داد که
ميزان از دست رفتگي آب ،سرعت تنفس و به دنبال آن توليد
اتيلن در گلهاي اللهاي که در شرايط اتمسفر اصالح شده
بستهبندي شدهاند ،بسيار پايينتر از گلهاي اللهاي بودند که
به صورت مرسوم نگهداري شدند و بنابراين عمر نگهداري و
طراوت آنها بسيار باالتر گزارش گرديد.
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نقش بسته بندی
در توسعه تجارت
مصطفی امام پور ( رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران )

چكيده
امروزه بستهبندي بيش از هر موضوع ديگري براي يک
صادرکننده مو ّفق ،اهميت دارد و اهميت آن براي بازارهاي
خارجي به مراتب از بازارهاي داخلي بيشتر است .به همين
دليل براي بستهبندي ،اصول و قواعدي تنظيم شده که هر
فروشنده به طور کلي و هر صادرکننده به طور خاص ،جهت
توجه نمايد .به عبارتي دیگر ،براي
قيت خود بايستي به آنها ّ
مو ّف ّ
حضور در بازارهاي جهاني(که تعداد زيادي از توليدکنندگان،
عرضهکننده کاالهاي مشابهي نیز هستند) ،بستهبندي مناسب
قيت در امر صادرات
صادراتي ،يکي از اصول اساسي براي مو ّف ّ
توجه نداشته باشد ،از
ميباشد و توليدکنندهاي که به اين امر ّ
دور رقابت خارج ميشود .اين امر خصوص ًا براي راهيابي به
کشورهاي توسعه يافته که خانوادهها داراي قدرت خريد باال
بوده و به مرغوبيت ،شکل و طرح بسته اهميت بسيار ميدهند،
مهم ميباشد .در اين مقاله سعی شده ضمن معرفی فرهنگ
بستهبندي از طريق رعايت شاخصهای مهم آن و تأثير آنها
در پيشرفت بستهبندی در طی سالهاي اخير و جايگاه ويژ ه آن
پرداخته میشود .چنان چه اگر بستهبندي يک محصول ج ّذاب،
معرف محصول و نيز مطابق
موردپسند ،دربرگيرنده مشخصاتّ ،
با جنبههاي روانشناختي خريداران باشد ،به همان اندازه از
جذب بازار بااليي براي فروش کاال برخوردار خواهد بود .البته
ممکن است در برخي موارد ،خريداران کيفيت کاال را از ياد برده
و شيفته زيبايي بستهبندي محصولشوند و کااليي را انتخاب
کنند که داراي پوشش و بستهبندي زيباتر باشد.
واژههاي كليدي :بستهبندی ،صادرات ،هزینه و فروش
 -1مقدمه
قيت و
در دنياي تجارت امروز ،يکي از عوامل مهم در مو ّف ّ

کسب بازارهاي گسترده براي فروشّ ،اطالع دقيق از ابتکارات
و کشف رقبا و فروشندگان کاالهاي مشابه در جلب مشتري
است .ح ّتي ّاطالع فوري و به هنگام از تغييراتي که در اين
زمينه روي ميدهد ،ميتواند بسيار مفيد و کارگشا باشد .درک
صحيح از فعاليتهاي ديگران به طراحان بستهبندي کمک
مينماید تا در جو و فضاي روز قرار گرفته و ضمن رعايت
توجه بپردازند.
نکات هنري به خلق آثار جديد و قابل ّ
چهار عنصر زیر در بستهبندي ،اصو ًال بر تصميمگيري خريد
مصرفکنندة تأثير ميگذارند که ميتوان آنها را به دو گروه
مجزا ،عناصر بصري و ّاطالعاتي ،طبقهبندي نمود .عناصر
بصري شامل :تصاوير ،اندازه و شکل بستههاست که بيشتر
بر تصميمگيري تأثير ميگذارند و عناصر ّاطالعاتي ،مربوطه به
ارائه ّاطالعات و ف ّناوريهاي استفاده شده در بستهبنديهاست
که احتما ًال از جنبة شناختي حائز اهميت ميباشند.
سالهاي مديدي است كه بسته بندي عنصري ضروري
براي حفاظت كاالها بهشمار مي رود و امروزه به ويژه در
بخش خردهفروشي ،تقريب ًا تمامي کاالها به صورت بسته بندي
متوجه
شده عرضه مي گردند .با بررسي تاريخچه بسته بندي ّ
ميشويد كه بسته ها تا م ّدت هاي زيادي فقط محافظ محصول،
تلقي مي شدند و هزينه آن نيز از هزينه محصول جداگانه
برآورد ميشد .ولي به تدريج ،جنبه تبليغات و ّاطالع رساني
بستهها نيز مورد اهميت قرار گرفت .همراه با توسعه صنعت
بستهبندي ،مفهوم بازاريابي ،جايگاه طرح مشتريمداري ،رنگ
و نقش ،نوشتن حروف ،تبليغات روي بسته و ديگر عناصر
بسته بندي در بازاريابي محصول و جذب مشتريان به خريد
آن به ش ّدت افزايش يافت .امروزه اهميت بسته بندي به ح ّدي
توجه قرار گرفته که ح ّتي ع ّده اي از محققان بازاريابي از
مورد ّ
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چهار عنصر زیر در بستهبندي ،اصوالً بر تصميمگيري خريد
مصرفکنندة تأثير ميگذارند که ميتوان آنها را به دو گروه مجزا،
عناصر بصري و ّ
اطالعاتي ،طبقهبندي نمود .عناصر بصري شامل:
تصاوير ،اندازه و شکل بستههاست که بيشتر بر تصميمگيري
اطالعاتي ،مربوطه به ارائه ّ
تأثير ميگذارند و عناصر ّ
اطالعات و
فنّاوريهاي استفاده شده در بستهبنديهاست که احتماالً از جنبة
شناختي حائز اهميت ميباشند.
آن به عنوان يكي ديگر از عناصر اصلي و تأثيرگذار بازاريابي
ياد مي كنند .بهعالوه امروزه بسته بندي ،ديگر چيزي جدا
از محصول نيست ،به طوري كه هزينه آن جزو قيمت تمام
شده محصول محاسبه مي شود .در دنياي امروز ،تمامي اجزاي
تشکيلدهنده بسته بندي به ويژه طراحي شكل ،نام و نشاني
شركت و محصول ،فرم ،رنگ و نقش روي آن ،مجموع ًا براي
شركت توليدکننده محصول ايجاد ميگردد زيرا که شكل ،طرح
يا نقش و نام و نشانه ثابت يك بسته در اذهان مشتريان مي
ماند به طوري كه آنان با ديدن اين عناصر ،تصوير هويتي
ويژهاي را براي محصول خاص خود قائل مي شوند.
 -2نقش بستهبندي در توسعه صادرات
مرکز تجـاري بين المللي سازمان ملل ITC
( ) International trade centerاهميت بسته بندي
را از ديدگاه هاي مختلف بهداشتي ،اقتصادي ،اجتماعي و
زيست محيطی مورد بررسي قرار مي دهد و موارد گوناگوني را
بيان ميکند که در ذيل به چند مورد آن اشاره ميشود:
 )1بسته بندي مناسب و مطابق استاندارد ،ميتواند ضايعات
مواد غذايي را در محيط زيست کاهش دهد؛
 )2صنعت بسته بندي از نظر اقتصادي به خوبي آمادگي الزم
را در جهت تغيير و دگرگوني به منظور کاهش مواد مصرفي در
ساخت ،بدون تغيير در ظرفيت و کيفيت را دارد؛
 )3کاهش قيمت فراورده از طريق کاهش آسيبهاي ناشي
از عوامل مکانيکي ،شيميايي و ميکروبيولوژي(کارشناسان
بسته بندي اعالم مي دارند که هزينه تمام شده محصوالتي
که بدون بسته بندي توزيع و تحويل داده مي شوند دو برابر
محصوالتي است که تحت شرايط صحيح بستهبندي و به بازار
مصرف عرضه مي شوند).؛
 )4ايجاد انگيزه يا تشويق مصرفکننده براي خريد محصول؛
 )5القاء کردن خصوصيات خوب محصول در ذهن مصرف
کننده؛

 )6بستهبندي مناسب با جلوگيري از فاسد شدن سريع و نيز
نگهداري کاال ،منجر به کاهش هزينه ميشود؛
 )7بسته بندي عالوه بر مز ّيت هاي ذکر شده ،داراي
خصوصيات ديگري نيز مي باشد که امروزه در کشور ما به
توجه بيشتري شده است(به عنوان مثال ،استفاده از مواد به
آن ّ
جاي مانده خود بسته بندي).
توجه کرده و با طرح تفکيک
در حال حاضر کشور ما نيز به آن ّ
زباله ها به فکر استفاده مج ّدد از آنها ميباشد .در کشورهاي
پيشرفته ح ّتي از تبديل اين زبالهها به مصنوعات قابل مصرف
ديگر از طريق صادرات ،درآمدهاي ارزي چشمگيري عايدشان
مي شود؛
 )8در نگاه باالتر و در سطح بين المللي ،بسته بندي مناسب
عالوه بر معرفي بهتر کاالهاي هر کشور ،منجر به افزايش
تقاضا براي آن ها در سطح بازارهاي فرامنطقهاي شده و منجر
به باال رفتن ارزش افزوده کاالها و درآمد ارزي آن کشور
میشود؛
 )9براي حضور در بازارهاي بينالمللي ،ميتوان از بسته
بندي استاندارد و مطلوب براي کاالهاي صادراتي استفاده
کرد تا در برابر کاالهاي مشابه رقبا ،پيشي گرفت .البته يکي
قيت در بخش صادرات ،پرداختن به
از اصول اساسي مو ّف ّ
بستهبندي است ،لذا نبايد هيچگونه ترديدي به نقش بسته
توجه به اين موضوع
بندي در افزايش صادرات داشت و عدم ّ
مهم ،سبب از دست دادن بازارهاي جهاني و از همه مهم تر،
بازارهاي موجود سنتي در دنيا مي شود.
 -3سرمایهگذاری در صنعت بستهبندی برای توسعه صادراتبا
استفاده از ابزارهای موجود صنایع بستهبندی(مواد اولیه ،وسایل
و تجهیزات ،ایدهها و الگوها بهکارگیری مدیریت فرایندی و
مطالعات بازاریابی) و کارکردها و قابلیتهای یک بستهبندی
استاندارد امروزه ما در دنیای پیشرفته صنعت بستهبندی
مشاهده میکنیم که میتوان محصوالت بومی یک کشور را از
13

�08/19/2020 04:13:05 �.

���� ������.indd 15

یک قا ّره به قا ّره دیگر معرفی کرد و نتایج این معرفی عالوه بر
کسب درآمد مادی ،باعث معرفی سنت ،فرهنگ ،قابلیتهای
نهفته و تبلیغات کشور صادرکننده میگردد .پس میتوان از این
ابزار در شرایط وضع موجود کشور خودمان نیز با استفاده از یک
ساختار از قبل تعریف شده به این هدف رسید .به ویژه کشور ما
دارای محصوالت خاص و منحصر به فرد میباشد که امروزه ما
شاهد آن هستیم این محصوالت متأسفانه بدون بستهبندی و
به صورت فلّهای از کشور مجوز خروج را دارند؛ اما وقتی همین
محصوالت با یک بستهبندی صادر میگردند کشور مقصد
بنا به دالیل استانداردهای موجود ،عدم پذیرش آن را اعالم
میکند و یا اینکه در رقابت با محصوالت کشورهای رقیب از
رقابت جا میماند و میدان رقابت به دست رقبا میافتد و معلوم
است که میتوان به ارزآوری این صنعت اعتماد کرد و با داشتن
 16استان مرزی و با یک برنامهریزی و مدیریت مناسب به
رشد و شکوفایی آن کمک کرد .بدین منظور به عنوان نمونه
در ذیل به دستاوردها و نتایجی که میتوان با استفاده از يک
بستهبندي مناسب براي ارزآوری رسید ،اشاره نمود:
کاهش هزينه حمل و نقل:
 از طريق بسته بندي مناسب مي توان از فضاهاي خاليبهتر استفاده کرد و ميتوان در يک مرحله از حمل و نقل مقدار
بيشتري کاال نسبت به محصول بدون بسته بندي مناسب
حمل نمود.
افزايش درآمدهاي ارزي کشور:
يک بسته بندي مناسب براي صادرات ،ميتواند افزايش
تقاضا را براي آن محصول باال ببرد که اين امر نه تنها درآمد
ارزي ايجاد ميکند بلکه عدم خروج ارز از کشور را نيز به دنبال
دارد.
جلوگيري از وابستگي کشور به صادرات تک
محصولي:
 با استفاده از ف ّناوری بستهبندي ،ميتوان محصوالتصنايع دستي ،ذخاير خدادادي ،محصوالت کشاورزي داخلي،
فراوردههاي نفتي و ساير موارد را به خارج از کشور عرضه کرد
و مانع از فروش يک محصول و وابستگي داخلي به آن را از
ميان برداشت.
ايجاد اشتغال:
 يکي از مهم ترين دستاوردهاي صنايع بسته بندي ،ايجادتوجه به رشدي که صادرات غير نفتي به
اشتغال ميباشد .با ّ
خصوص در زمينه بسته بندي کاالها به وجود مي آورد ،منجر
توجه
به رونق کار در شرکت هاي صادر کننده مي شود .البته با ّ

به سودآوري آنها ،سرمايهگذاران به سمت ايجاد کارخانه ها و
شرکتهاي مرتبط با صنايع بستهبندي کشيده ميشوند.
بستهبندي مناسب با جلوگيري از فاسد شدن سريع و نيز
نگهداري کاال ،منجر به کاهش هزينه ميشود؛
 بسته بندي عالوه بر مز ّيتهاي ذکر شده ،دارايخصوصيات ديگري نيز ميباشد که امروزه در کشور ما به آن
توجه بيشتري شده است(به عنوان مثال ،استفاده از مواد به
ّ
جاي مانده خود بستهبندي).
 -4ضرورت و اهميت بستهبندي
زماني كه محصوالت مشابه با نامهاي تجاري مختلف ،از
نظر كيفي به هم نزديك ميشوند ،بسته ،عامل مهمي در ايجاد
برتري و تمايز محصول مورد نظر نسبت به محصوالت مشابه،
توجه به نقش بسيار
به حساب ميآيد .برخي از توليدكنندگان با ّ
مهم بستهها در فروش كاالها ،بسته هاي خود را به گونه
اي طراحي ميكنند كه امكان استفاده مج ّدد بسته ،پس از
مصرف محصول نيز وجود داشته باشد .مث ً
ال ظروف شكالت
و بيسكويت پس از مصرف محصول ،براي نگهداري اشياء
ديگر استفاده مي شوند .اهميت اين امر از اين جهت است كه
تأثيرات تبليغي يك بسته تا م ّدت هاي زيادي در برابر ديدگان
مصرف كنندگان باقي مي ماند.
در واقع ،زماني كه كاالهاي بستهبندي شده از دسترس
توليدكنندگان خارج و به ميان مصرف كنندگان مي روند،
امكان تبليغ محصول را از طريق شكل و ظاهر خود برعهده
مي گيرند .نام يا عالمت و يا تصوير روي بسته ،نشانگر قدرت
و ميزان نفوذ بسته بندي و در نهايت نشان دهنده نفوذ شركت
سازنده و يا توليدكننده آن است .ضرب المثل معروف «بسته
بندي ،فروشنده خاموش است» ،بيانگر ارتباط تنگاتنگ بسته
معرف و
بندي و فروش محصول است .در واقع ،بسته بندي ّ
مبلّغ شركت سازنده محصول به مشتريان بوده و هرچه اين
ارتباط نزديكتر و محکمتر باشد ،استقبال مخاطبان و فروش
محصول افزايش خواهد يافت []3
 -5ضعف بستهبندی باعث کاهش صادرات
غیرنفتی ایران
توجه به تحریمها مشاهده میشود برای
آنچه که اآلن با ّ
استقالل کشور و به دور ماندن از تحریمهای موجود ،بایستی
از ارزآوری تک محصولی به داخل کشور خارج شد ،لذا باید
توجه
به توانمندیهای داخلی و ذخایر ایرانی برای صادرات ّ
نماییم و برای اینکه بتوانیم در بازار حاصل از محصول دانش و
توانمندی خود را عرضه نماییم به ناچار باید آنرا با یک پوشش
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به نام بستهبندی استاندارد که دارای حداقل مشخصات باشد،
استفاده کنیم زیرا رقبای ما با استفاده از ویژگیهای کارکردی
بستهبندیها برای جلب رضایت مصرفکننده و مخاطبین خود
تالش و سرعت رو به رشدتری نسبت به ما دارند .پس به ناچار
باید برای صادرات محصوالت ایرانی به بستهبندی استاندارد
توجه نماییم.
بیشتر ّ
اکنون بايد ديد که بستهبندي مناسب بايد داراي چه
ويژگيهايي باشد تا بتواند زمينه رقابت مو ّفق را فراهم کند؟
بايد متذ ّکر شد که امروزه بستهبندي فقط به منظور محافظت
از کاال استفاده نميشود ،بلکه براي آن نقشهاي مختلف و
مسئوليتهاي زيادي قائل هستند که ميتوان به مواردي چون
ايجاد ارزش افزوده ،ارائه ّاطالعات به مشتري ،جذب مشتري
ابيت الزم ،حفظ شخصيت و شأن مشتري ،احترام
با داشتن ج ّذ ّ
به فرهنگها و ارزشهاي جوامع مختلف و استفاده از فرهنگي
که براي مشتري ل ّذتبخش باشد ،تضمين بهداشت سالمت
در قبال نوع ماده استفاده شده براي بستهبندي و غيره اشاره
توجه
کرد .بدين منظور ،توليدکنندگان کشور بايد به اين موارد ّ
کافي داشته باشند تا بتوانند محصولي را توليد و عرضه کنند که
مورد قبول مشتريان قرار گيرد .البته هزينه بستهبندي آن قدر
نبايد باال برود که بهاي فروش محصول را نسبت به کاالها و
محصوالت مشابه افزايش داده و بدين ترتيب کاالي ارائه شده
را غيرقابل رقابت نمايد.
 -1-5بستهبندي و مصرفکنندگان
مطلب مهم اين است که کاالهاي توليدي بايد در راستاي
رعايت الزامات استانداردهاي ويژه براي رضايت مصرفکننده
حرکت کنند و تابع ساليق فردي و معيارهاي عامهپسند
نيستند .در جايي که حجم وسيعي از کاالهاي مصرفي وجود
دارند ،رقابت بين توليدات بسيار زياد است و در چنين بازاري،
توجه خواهد بود که از کيفيت خوب و بستهبندي
کااليي مورد ّ

زيبا و متناسب با نظرات خريداران ،برخوردار باشد و اينجاست
که صنعت بستهبندي ،تأثير خود را نشان ميدهد و طبق نظر
بسياري از کارشناسان بازار و تجارت جهاني ،اين صنعت را
قيت واحدهاي توليدي ،عنوان کرد.
ميتوان نتيجه مو ّف ّ
در اين بخش از صنعت بستهبندي ،عالوه بر فيزيک زيباي
محصول ،به مواردي از قبيل :مقاومت بستهبندي ،شکل و
هندسه بستهبندي ،مشخصات مواد داخل بستهبندي و غيره
توجه خاصي ميشود .پس بايد قبول کرد که بستهبندي کاال و
ّ
رضايت مصرفکننده ،به عنوان دو قاعده اساسي جدانشدني از
هم ،رونق و افزايش فروش کاالهاي توليدي را به همراه دارد.
 -2-5بستهبندي و توليدکنندگان
در بيشتر کشورهاي توسعهيافته ،توليدات کارخانجات
و واحدهاي توليدي با مشخصات ويژهاي ارائه ميشوند که
ضمن رعايت صداقت کاري ،درخواستهاي خريدار را نيز به
همراه دارد .در کشورهاي پيشرفته جهان ديده ميشود که در
بستهبندي محصولي مانند :خميردندان ،ضمن زيبايي پوشش
خميردندان ،گاهي اوقات در کنار محصول اصلي ،يک خمير

دندان کوچکتر و يا يک نخدندان به عنوان هديه فروشنده
به خريدار ،قرار ميدهند و نه تنها از کيفيت و کميت جنس
اصلي کم نميکنند؛ بلکه در صدد دستيابي به راهي جهت
جذب مشتريان بيشتر ميباشند.
 -3-5صنعت بستهبندی و وابستگی به خارج از
کشور
آنچه که مسلم است صنعت بستهبندی ما با تالش در بخش
خصوصی در حال رشد و گذر از مراحل سنتی میباشد .این
فرآیند به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم کاالی ایرانی را بیشتر
و زودتر به بازارهای جهانی معرفی کنیم .در طی دو دهه گذشته
و مقایسه توانمندیهای بخش خصوصی در تکامل و حرکت
رو به رشد صنعت بستهبندی کشور قابل ملموس میباشد؛ اما

توجه به تحریمها مشاهده میکنیم برای استقالل کشور و به
آنچه که اآلن با ّ
دور ماندن از تحریمهای موجود ،بایستی از ارزآوری تک محصولی به داخل کشور
توجه
خارج شویم ،لذا باید به توانمندیهای داخلی و ذخایر ایرانی برای صادرات ّ
نماییم و برای اینکه بتوانیم در بازار محصول حاصل از دانش و توانمندی خود
را عرضه نماییم به ناچار باید آنرا با یک پوشش به نام بستهبندی استاندارد
که دارای حداقل مشخصات باشد ،استفاده کنیم زیرا رقبای ما با استفاده از
ویژگیهای کارکردی بستهبندیها برای جلب رضایت مصرفکننده و مخاطبین
خود تالش و سرعت رو به رشدتری نسبت به ما دارند .پس به ناچار باید برای
توجه نماییم.
صادرات محصوالت ایرانی به بستهبندی استاندارد بیشتر ّ
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از آنجایی که در کشور ما این حرکتها به صورت سلیقهای
و منطقهای در حال شکلگیری است ،دارای زیر ساختهای
مطالعه شده نمیباشد .حرفه بستهبندی در دنیا دارای یک
ساختار میباشد که اجزای آن به همدیگر پیوسته میباشند.
این ساختار تشکیل شده است از بخشهایی از قبیل :مواد
اولیه ،وسایل و تجهیزات ،نیاز مخاطبین ،مباحث اقتصادی و
ظاهر بستهبندی و کارکردهایی از قبیل :حملونقل ،جابهجایی،
ذخیرهسازی ،توزیع ،فروش ،بازیافت ،حفظ محیط زیست،
کارکردهای طراحی و غیره  ،لذا هر کدام از بخشهای نامبرده
در بستهبندی هر کاال ،نقش بسزایی در توسعه ،رشد و روابط
با رقبای خود ایجاد خواهد کرد و برای تسلط بر این ساختار
و مدیریت کردن بر آن چارهای جز مطالعه ،آموزش ،تحقیق
معرف یکی از ضعفهای بزرگ
و پژوهش نداریم و این خود ّ
در کشور میباشد که در برخورد با این موضوع ،فاقد رشتهای
به نام صنعت بستهبندی و اجزای زیر مجموعه آن میباشیم
و این خود بیانگر آنست تالشهایی که در حال اقدام میباشد
دارای یک مدیریت واحد و پیوسته نیست و نمیتوان برای آن
راهبردی در نظر گرفت و به این طریق ،همیشه این وضع
موجود تحت تنش و تغییرات میباشد و اگر ما نتوانیم این
ساختار را که دارای اجزای بهم پیوسته میباشد خوب تعریف
کنیم در مقام مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته عقب خواهیم
توجه شده است،
بود .آنچه که االن در دنیا به این موضوع ّ
داشتن نگاه آموزش محور میباشد؛ بستهبندی یک حرفه
یا رشته میان رشتهای میباشد پس نه تنها آن را نباید یک
صنعت در نظر گرفت بلکه باید آن را به عنوان یک ابر صنعت
معرفی نمود که با بهکارگیری چند صنعت از رشتههای مختلف
میتواند به یک صنعت جدید برسد که ما امروزه آن را در دنیا
به عنوان صنایع بستهبندی میشناسیم و این صنعت از ابتدای
فرآیند تولید کاال تا زمان پایان آن که به دست مصرفکننده
میرسد ،تأثیرگذار بوده و طراحان خواسته و یا ناخواسته نقش
آنرا باید در فرآیند تولید قبول کنند و به نوعی میتوان گفت
این صنعت یک حلقه مفقوده در تولید کاال محسوب میشود و
توجه نکردن به این صنعت بزرگ ،نگاه
از جمله دالیل اصلی ّ
هزینهبر بودن آن میباشد ،در صورتی که به این صنعت باید با
توجه نمود.
نگاه سرمایهگذاری و بازگشت سرمایهها ّ
 -4-5ارتباط بستهبندي با کاال
سازمانهاي پژوهشي بسته بندي دنيا ،بسته بندي را به
عنوان حصار محصول تلقي مي كنند .اين حصار قادر است تا
مطلوبيتهاي زير را تأمين نمايد:

ظرف ميتواند از كاال محافظت و نگهداري كند ،با خريدار
ارتباط برقرار نمايدّ ،اطالعات الزم را به مشتري منتقل كند،
كاال را نمايش داده و سودمندي آن را نشان دهد.
به عبارت ديگر ،بسته يك فن و مجموعه اي هماهنگ از
مواد ،انرژي ،ارزش و ّ
تفکر است كه ساختاري محافظتکننده
و نيز ّاطالعرساني براي كاال به وجود مي آورد .اگر ساختار
حفاظتي كاال ،ضعيف باشد ،كاال آسيب خواهد ديد و احتمال
دارد كه نه تنها از نظر شكل ظاهري ،بلكه از نظر تركيبات،
دچار تغيير و آسيب پذيري شود .اگر ساختار ّاطالعاتي
بستهبندي كاال ،مناسب نباشد ،نمي توان به جذب مشتريان،
ميزان فروش باال و افزايش سهم در بازار اطمينان داشت .از
اين رو ،پيش از اينكه بسته اي طراحي ،ساخته و داراي طرح
و نقش شود ،انجام نوعي مطالعه و پژوهش در بازاريابي به نام
تحقيقات و پژوهش بسته بندي ضروري است.
 -6نقش تحقيقات و پژوهش در بستهبندي
اگر ساختار حفاظتي كاال ضعيف باشد ،كاال آسيب خواهد
ديد و احتمال دارد كه نه تنها از نظر شكل ظاهر بلكه از لحاظ
تركيبات ،دچار تغيير و آسيب پذيري شود .اگر ّاطالعرساني
بسته بندي كاال مناسب نباشد ،نمي توان به ميزان فروش
باال و افزايش سهم در بازار اطمينان داشت .بدين منظور در
تحقيقات بسته بندي ،به پرسش هاي متع ّددي بايد پاسخ داد
از جمله:
 نوع محصول و شرايط مورد نياز نگهداري آن چيست؟ بسته بندي براي مصرف چه كساني است؟ خانوار ياغيرخانوار؟ زن يا مرد؟ كودك ،جوان ،بزرگسال يا سالمندان؟
مصرف كننده نهايي يا واسطه؟ اقشار كم درآمد يا پردرآمد؟
 نيازها ،سليقه ها و خواسته هاي به كارگيرنده بسته چهچيزهايي هستند؟
 بسته قرار است به كجاها حملونقل شود؟ حجم يا مقدار مناسب محصول براي بسته بندي چقدراست؟
 اگر محصول سنگين است ،آيا بسته نياز به نصب دسته،دستگيره ،چرخ يا غيره دارد؟
 آب و هواي مسير شبكه توزيع چگونه است؟ استانداردهاي كيفيت مورد نياز در مواد اوليه بسته در بازارهدف كدام است؟
 چه كاربردهاي ديگري ميتوان براي بسته پس از مصرفنهايي متص ّور شد؟
 -توان اقتصادي توليدكننده در ساخت بسته ،چقدر است؟
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درآمد حاصل از مواد بستهبندی در سراسر جهان بین سالهای  2019و 2022
بر اساس نوع مواد اولیه در تهیه بستهبندیها

 بسته محصوالت رقبا چه شكلي است و چه ويژگيهاييدارد؟
 ّاطالعات مورد نياز براي درج روي بسته كدامند؟ آيا بسته جنبه كاربرد اصلي يا فرعي دارد؟ (بسته محافظمحصول ،بسته محافظ بسته اول ،بسته مخصوص حملونقل)
 رنگهاي گوياي محصول كدام است؟ رنگهاي مناسب و مورد عالقه مخاطب بسته چه چيزياست؟
 رنگهاي برانگيزاننده و ترغيبكننده مشتري كدامند؟ در حيطه عملکردي تحقيقات بسته بندي بايد به قابليتمقايسه ،شاخصهاي اقتصادي و محدوديت روشهاي تحقيق
توجه کرد.
ّ
 -7مقایسه بستهبندی ایران و کشورهای منطقه
آنچه که از شرایط وضع موجود در کشور ما مالحظه میکنیم
برای خروج از صادرات تک محصولی نفت بایستی نگاه ما به
کاالهای دیگر کشورمان باشد تا بتوانیم جایگزین نفت قرار
دهیم .پس برای جایگزین کردن اقالم غیرنفتی در نگاه اول
توجه نمود و آنچه که
برای صادرات باید به پوشش آن کاال ّ
آمار و ارقام به ما نشان میدهد از شرایط خوبی برای صادرات
کاال برخوردار نمیباشیم هر چند که طی سالهای گذشته
تالشهای زیادی صورت گرفته و یا اینکه در دست اقدام
معرف آن میباشد که در
میباشد .پس این شاخص خود ّ
مقایسه با کشورهای منطقه نظیر :چین ،ترکیه ،هندوستان و

غیره از شرایط بستهبندی مطلوبی برای صدور کاال به بازارهای
توجه به قدمت طوالنی در
هدف نمیباشیم .این صنعت با ّ
کشور بنا به استناد منابع (کتاب سفرنامه ناصر خسرو) در
صادرات اقالم به کشور مصر بجای مانده)؛ اما دارای رشد و
نمو مطلوبی نبوده و ح ّتی در مقایسه با کشورهایی که بعد از ما
شروع نمودهاند عقب ماندهایم.
پايين بودن جايگاه ايران در صنعت بسته بندي و نبود
چشم انداز روشني از رشد اين صنعت ميتواند از دو بعد زير
تبعات منفي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد:
الف -صنعت بسته بندي به عنوان توانمندساز بخش هاي
اقتصادي عمل ميکند؛
ب -صنعت بسته بندي ،خود به عنوان يک صنعت ،نقش
بسيار زيادي در اشتغال و افزايش درآمد ملّي دارد.
جمعيت ،رشد اقتصادي کشورها و افزايش قدرت خريد
مصرف کنندگان ،تغيير سبک زندگي مصرفکنندگان و
تمايل آنان به مصرف مواد غذايي آماده و منجمد ،گرايش
به زندگي راحت در ميان مصرفکنندگان ،تغيير ساختار سني
جمعيت ،تغيير در ساختار خانواده (اشتغال همزمان والدين و نياز
آنان به مواد غذايي آماده) ،سياست هاي حمايتي دولت ها از
صنعت بسته بندي ،افزايش حساسيت مصرفکنندگان نسبت
به سالمت و بهداشت مواد غذايي ،افزايش نقش بسته بندي
در حملونقل محصوالت در سطح جهاني ،منطقه اي و غيره
اشاره کرد .اين تغيير و تحوالت در کشور ما نيز وجود دارد و
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باعث رشد روز افزون بازار بسته بندي شده است .با این وجود،
رشد اين صنعت در کشور ما بسيار کند است ،طبيعت ًا در آينده
اين صنعت نخواهد توانست به اين نيازها پاسخ دهد.
درآمد حاصل از مواد بستهبندی در سراسر جهان
بین سالهای  2019و  2022بر اساس نوع مواد
اولیه در تهیه بستهبندیها
همه ساله بیش از یک پنجم فرآوردههای غذایی کشورهای
جهان سوم به صورت ضایعات بر اثر فساد ناشی از عوامل
گوناگون در مراحل مختلف برداشت ،پس از برداشت،
بستهبندی ،توزیع و مصرف از بین میرود .این رقم در برخی از
کشورهای جهان سوم به پنجاه درصد نیز میرسد ،به طوری
توجهی از مردم این کشورها برای تأمین مواد
که شمار قابل ّ
غذایی مورد نیاز خود در تنگنا هستند .البته در کشورهای
پیشرفته صنعتی نیز درصدی از مواد غذایی در مرحله مصرف
ضایع میگردد.
توجه به این که صنعت غذا در ایران رشد بسیار فزاینده و
با ّ
مطلوبی داشته است و رفته رفته خود را برای حضوری پرقدرت
در بازارهای شدیداً رقابتی دنیا آماده میکند ،امید است که با
سربلندی شاهد حضور محصوالت غذایی ایران در تمام دنیا
باشیم.
 -8موفقیت فروش و جلب نظر مشتری چقدر به
بستهبندی وابسته است؟
در عرضه هر کاالیی آنچه که به چشم بیننده و مخاطب در
نگاه اول قابل مالحظه است پوشش ظاهری کاال میباشد .این
پوشش باید متناسب با انتخاب سه ویژگی مهم برای کاال در
نظر گرفته شود .این ویژگیها عبارتند از:

 -1مشخصات و ویژگیهای ذاتی کاال؛
 -2نیاز و انتظارات مصرفکننده از کاال؛
 -3قابلیتها و تواناییهای وضع موجود صنایع بستهبندی،
لذا این سه گروه از عوامل مهم در ایجاد و شکلدهی پوشش
بستهبندی کاال نقش بسزایی خواهند داشت .با رعایت این
گروه از مشخصات ،میتوان به عملکردها و قابلیتها یک
بستهبندی مطلوب و مناسب برای مصرفکننده رسید .این
قابلیتها عبارتند از :قابلیت جابهجایی ،حملونقل ،ذخیرهسازی
و آماده به مصرف.
امروزه با رعایت نکات ذکر شده میزان رشد و رجوع
مصرفکننده به این قبیل از بستهبندیها در بازار رقابت در
نزد نشانهای تجاری معروف قابل مشاهده میباشد .استفاده
از ویژگیهای نامبرده ح ّتی برای کاالهای گمنام نیز قابل
بهرهبرداری میباشد .در عمل با استفاده از بستهبندیهای
مورد مطالعه قرار گرفته شده ،میتوان نظر مصرفکننده را در
نگاه اول و در کمتر از چند ثانیه جلب نمود.
تا زمانی که کاالیی وجود ندارد بستهبندی هم وجود
نخواهد داشت و بستهبندی در شرایطی وجود دارد که کاال
وجود داشته باشد و در کنار آن نیاز مخاطب و مصرفکننده
توجه قرار گیرد و همین نیاز مصرفکننده خود نیز به
نیز مورد ّ
تنهایی دارای نسبتهای متفاوت میباشد زیرا هدف و انگیزه
مصرفکنندگان ح ّتی در یک منطقه کوچک نیز با هم متفاوت
است و تولیدکننده برای پاسخگویی به نیازهایشان ممکن
است از سطوح مختلفی از بستهبندی استفاده کند .در پارهای
از موارد ممکن است هزینه بستهبندی برحسب توضیحات ارائه
شده  2تا  3درصد قیمت تمام شده کاال را داشته باشد و در
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پارهای از موارد بنا به ضرورت و اهمیت حفظ مشخصات کاال
و پاسخگویی به مشتریان ویژه هزینه بستهبندی ممکن است
 60الی  65درصد قیمت تمام شده محصول باشد.
 -11نتيجهگيري
حال با درك اين مطلب كه بسته بندي از ابزار مهم بازاريابي
در ابعاد ملّي و بين المللي است و نقش بسيار كليدي در افزايش
فروش ،كاهش موجودي انبار و به حداكثر رساندن سود بنگاه
هاي توليدي دارد ،بنگاه ها براي تقويت قدرت رقابت خود در
توجه
بازارهاي داخلي و خارجي بايد به موضوع بستهبندي ّ
ويژهاي مبذول داشته و از طراحي ،گرافيك ،رنگ ها و مواد
بسته بندي مناسب براي افزايش سهم خود در بازارهاي رقابتي
بهره گيرند ،زيرا براي نفوذ به بازارهاي رقابتي و پر تقاضا،
تمام عرضه كنندگان كاالهاي مشابه به ويژگي هاي بسته
توجه دارند و افرادی كه در اين امر د ّقت كافي
بندي شكيل ّ
نداشته باشند از بازار خارج خواهند شد .از آنجایی كه صنعت
بسته بندي از صنايع منحصر به فردي است كه نه تنها با تمام
محصوالت و كاالهاي توليدي ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بلكه در
زمينه صادرات و رونق اقتصادي از عوامل مهم به شمار مي آيد.
كاالهاي صادراتي و عرضه كاالهاي مصرفي در داخل كشور،
زماني مي تواند با رقباي مشابه خود در بازارهاي خارجي رقابت
كنند كه حداقل از نظر شكل ظاهري از آنان كمتر نباشند.
 -12معرفی منابع

 .1رابينز ،استيفن؛ (" .)1376تئوريهاي سازمان :ساختار ،طراحي،
كاربردها" ،ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايان فرد ،انتشارات
صفار ،تهران.
 .2مسلمي زاده ،اعظم؛ (" .)1377نقش طراحي در بسته بندي به
منظور باال بردن رشد صادرات كشور" ،پايان نامه كارشناسي ارشد
دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده هنر.
 .3خاكبيز ،سوسن؛ (" .)1385بستهبندي براي صادرات :اهميت
نقش نيازها ،تبليغات ،طراحي ،در صادرات محصوالت" ،مجلّه
صنعت بستهبندي ،شماره .79
 .4ميرهاشمي ،مريم؛ (" .)1389آيا پايداري در بستهبندي اهميت
دارد؟ " .مجلّه بستهبندي و چاپ شماره .23
 .5امام پور ،مصطفی؛ (" .)1393بسته بندی عامل توسعه و
تجارت " .فصلنامه علوم و فنون بستهبندی شماره .3
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میز گرد تخصصی در خصوص وضعیت بستهبندی کشور
فصلنامه دنیای تجارت و بستهبندی در نظر دارد برای بیان مشکالت و ارایه راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی در
صنعت بستهبندی مصاحبههایی در میزگردهای فضای مجازی خود برگزار نماید .هدف از این میزگردها و ایجاد چالش
ها ،متمایز نمودن مشکالت تخصصی صنعت بسته بندی کشور می باشد .همچنین سعی شده است ارایه راهکارها و
پاسخهای قانع کننده را از متخصصین ،خبرگان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی دریافت و به عموم منعکس
نماید و بیان این نقطه نظرات صرف ًا به منزله یک ایده و نقطه نظر شخصی می باشد و دفتر فصلنامه هیچ گونه دخل و
تصرفی در این گفت و شنودها ندارد.

دکتر فرناز معصوم زاده
استاديار گروه ارتباط تصويري
دانشکده هنرهاي تجسمي
دانشگاه هنر اصفهان

داليل پرداختن انجمن به موضوع بستهبندي چيست؟
نخست اینکه ،با ظهور صنایع در ایران از اواخر دورۀ قاجار و همچنین
با رشد صنایع در دورۀ پهلوی ،تقاضا در زمینۀ بستهبندی محصوالت رو
به افزایش گذاشت و این روند تا به امروز همچنان ادامه دارد .از این رو،
برای تحلیل و پیشبرد شرایط ،نیاز به یک گروه پژوهشی و آموزشی
احساس میشد که انجمن بستهبندی با تشکیل یک گروه و عضوگیری
برای پاسخ به این نیاز تشکیل شد .دوم اینکه ،کمکم اهداف جدیدی به
جز اهداف اولیه بستهبندی (نگهداری ،حملونقل و فروش جزئی) به
وجود آمد که از میان آنها صادرات کاال ،تسهیل فروش اینترنتی و تبلیغ
و بازاریابی مزیتهای رقابتی محصول از همه مهمتر است .بستهبندی
برای رسیدن به چنین اهدافی ،باید نقد و ارزیابی میشد و این مهم با
انتشار مقاالت ،مصاحبهها و ترجمهها در مجلّه اختصاصی انجمن تا حدود
توجهی تحقّق یافته است.
قابل ّ
توجه است که بستهبندی در برابر فراگیری رسانههای دیجیتال
شایان ّ
یکی از ماندگارترین رسانههای چاپی خواهد ماند و نظر به این ماندگاری،
طراحی یک چشمانداز و بسترسازی مناسب برای رشد و گسترش این
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رشته در آینده ضروری مینماید و اعضای انجمن با برگزاری نشستها و
رویدادهای علمی میکوشند بستر مناسبی را فراهم آورند تا به تدریج به
اهداف چشمانداز دست یابند.
بستهبندی با محصول همراه میشود تا با عبور از مراحل زنجیرهای
تولید ،مراحل محافظت و نگهداری ،توزیع و حملونقل ،ذخیره و انبارداری،
بازاریابی و فروش ،سالم و ّ
شکیل به دست مشتری برسد .بدینترتیب،
اهمیت بستهبندی در حفظ و افزایش بهرهوری تولید در هر یک از این
مراحل ،به جایگاه انجمن در پرداختن به این مسائل اشاره دارد.
به عالوه ،بستهبندی یک تخصص بینرشتهای است و در این حوزه
به تخصصهای گوناگون نیاز است .انجمن شرایط را فراهم کرده تا
تخصصهای گوناگون در حوزۀ بستهبندی گرد هم آیند و دیدگاهها،
نظرها و پیشنهادهای خود را به اشتراک گذارند.
در نهایت با نگاهی به شرایط کنونی در ایران ،میتوان فهمید که
اهمیت و ضرورت بست هبندی دوچندان شده است؛ با افزایش حوادث
طبیعی همچون سیل و زلزله ،فرستادن مواد غذایی و بهداشتی به
مناطق آسیبدیده ،از طریق بستهبندی این محصوالت امکانپذیر است.
همچنین ،از شیوع بیماریهای مسری در ایران و جهان ،میتوان چنین
برداشت کرد که بستهبندی در سالهای پیشرو رشد و گسترش فراوانی
خواهد داشت .اعضای انجمن نیز همواره کوشیدهاندّ ،اطالعات بهروز و
متناسب با شرایط روز در اختیار فعاالن در این عرصه قرار دهند.
توجه کافي و شايسته به بستهبندي چه دستاوردهايي را
ّ
به دنبال دارد؟
طراحی بستهبندی کارآمد ،محافظت و نگهداری کاال ،حملونقل آسان
آنها ،انبارداری مقرون به صرفه محصوالت و عرضۀ شایسته کاال در
قفس ه فروشگاهها و در نهایت راهنمایی مشتریان را در پی خواهد داشت.
با طراحی بستهبندی و محاسبه آن ،هزینۀ تولید بستهبندی ،هزینه
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حملونقل کاال و توزیع کاالی بستهبندی شده ،هزینههای انبارداری،
همچنین هزینه عرضه آن در فروشگاهها و سوپرمارکتها ،و در نهایت
قیمت نهایی کاال برای مصرفکننده کاهش مییابد.
با طراحی هدفمند بستهبندی ،مشتریان راهنمایی و ترغیب میشوند
که کاالها و محصوالت را متناسب با نیازها و احتیاجاتشان انتخاب کنند.
با طراحی بستهبندی دوستدار محیطزیست ،برنامههای توسعه کشور
و اهداف توسعه پایدار تحقق مییابد .طراحی بستهبندی مؤثر ،موفقیت
تولیدکننده را ضمانت میکند.
تعريف شما از بستهبندي چيست؟
از نظر دانشی و مهارتی ،بستهبندی تخصصی بینرشتهای است که
در حوزۀ رشتههای طراحی گرافیک ،طراحی صنعتی ،مهندسی صنایع،
بازایابی ،مهندسی شیمی و  ...مطرح است .از نظر طراحی صنعتی،
بستهبندی پوششی است برای محصول تا افزون بر محافظت و نگهداری
آن در برابر آسیبهای محیطی ،ضربه و  ...در توزیع و انبارداری ،از طریق

این بستهبندی رضایت و نیازمندی مشتریان به ویژه در کاربرد محصول و
آگاهی از آن تأمین شود .در طراحی صنعتی ،طراحی ساختار بستهبندی در
توجه قرار میگیرد و انتخاب مواد مناسب و شیوههای تولید انبوه،
کانون ّ
مدیریت و برنامهریزی میشود .از نظر مهندسی صنایع ،بستهبندی فرآیند
ماشینی آمادهسازی ،ذخیرهسازی محصوالت با رعایت استانداردهای
بهداشتی و صنعتی و در بیشتر موارد بدون دخالت و تماس انسانهاست.
در این رشته ،مدیریت هزینههای تولید ،توزیع و انبارداری تنظیم میشود.
از نظر بازاریابی ،بستهبندی ویترین نهایی محصول است و باید از طریق
آن ویژگیهای انحصاری نشان تجاری و مزیت رقابتی محصول به
نمایش درآید .از نظر مهندسی شیمی ،بستهبندی انتخاب مواد متناسب با
جنس محصول و همچنین قابلیت تجدیدپذیری آن است .از نظر طراح
گرافیک ،طراحی بستهبندی ،طراحی راهبردی مناسب برای خلق طرح
کارآمد و متناسب با اهداف نشان تجاری است که باید در قالب عناصر
تصویری و عناصر نوشتاری طراحی شود.

مصطفی امام پور

رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

داليل پرداختن انجمن به موضوع بستهبندي چيست؟
از آنجایی که بستهبندي در اکثر فعاليتهاي تجاری بهخصوص خريد،
لونقل ،ذخيرهسازي ،بازيافت و فروش نقش زيادي ايفا كرده
توزيع ،حم 
و عامل بسيار مؤثري در اصالح روشها ،کاهش هزينهها و رضايت
مصرفکنندگان ميباشد ،لذا در اين انجمن ،کليه ابعاد بستهبندی مورد
بررسي قرار ميگيرند و بهطور ج ّدي به موضوع بستهبندي پرداخته
ميشود.
توجه کافي و شايسته به بستهبندي چه دستاوردهايي را
ّ
به دنبال دارد؟
 -1ايجاد انگيزه در مصرفکننده جهت خريد محصول
 -2كاهش صدمات ناشي از عوامل مکانيکي ،شيميايي و ميکروبيولوژي
لونقل
 -3کاهش هزينه حم 
 -4ايجاد اشتغال
 -5رضايت مصرفکننده
 -6افزايش زمان حفظ و نگهداري کاالي فاسدشدني
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 -7کاهش ضايعات مواد غذايي در محيط زيست
-8تبديل زبالهها به مواد قابل مصرف

 -9توسعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي
تعريف شما از بستهبندي چيست؟
بستهبندي فرايندها و دستورالعملهاي الزم براي محافظت مواد
از تخريب ،آسيب و يا هر دوي آنها است که شامل فرايندها و
دستورالعملهايي همانند :تميزکاري ،خشک کردن ،محافظت كردن،
بستن ،نشانهگذاري و واحدسازي بار ميباشد.
بستهبندي عاملي است که مقدار مشخصي از يک کاال را در زمان
معلوم و در چارچوب ويژگيهاي خاصي در خود نگه ميدارد و ميتواند
ضمن معرفي نام ،خواص ،مشخصات فني و شيميايي ،ذکر تاريخ مصرف،
قيمت ،روش مصرف ،نگهداري صحيح و محافظت آن کاال را تا زمان
مصرف بر عهده گيرد.
ضرورت و اه ّميّت بستهبندي در چيست؟
بستهبندي يکي از ابزارهاي مهم در بازاريابي يک محصول ،عامل
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مؤثري در رشد فروش کاال شناخته شده است و شرکتها و دولتها براي
افزايش توان رقابتي خود در بازارهاي داخلي و خارجي از آن بهره ميبرند.
صنعت بستهبندي در هر کشور ،نماينده رشد ساختار بازار ،توان
صادرات ،عرضه صحيح محصول و خدمات است؛ زيرا بستهبندي بهطور
توجه به
کلي با مصرف ،توليد ،ف ّناوري و بازار ارتباط تنگاتنگ دارد .با ّ
رشد صنايع ،افزايش محصوالت صنعتي ،انبوه شدن توليدات کشاورزي،
لوانتقال ،محافظت كاال و ساير موارد مرتبط در بازارهاي
ضرورت نق 
محلي و داخلي كه با پيشرفت علم بهدست ميآيد ،داشتن بستهبندي
مناسب و مطمئن ،اه ّم ّيت و ضرورت خاصي پيدا ميكند .از اين رو،
صاحبان کاال و خدمات ميخواهند سالمت گردش کار و کسب رضايت
مصرفکننده و درآمد خود را با استفاده از بستهبندي تضمين کنند.
امروزه ميتوان به ضرورتهاي مهم كاربرد بستهبندي به
شرح ذيل اشاره کرد:
 -1افزايش فاصله ميان مبدأ(مکان توليد يا تهيه کاال) تا مقصد که
بالطبع توأم با افزايش فاصله زماني بين توليد تا مصرف کاال بوده و
مستلزم حفاظت از آن بهمنظور تبادل در مسير و زماني طوالني ميباشد.
بوهوايي
 -2آداب و رسوم يا فرهنگ مناطق مختلف و نيز شرايط آ 
آنها همراه با عوامل متع ّدد و متنوعي سبب ميشود تا بهمنظور کسب
قيت در به فروش رساندن کاال در بازارهاي انباشته از محصوالت رقبا
مو ّف ّ
يا بهعبارت ديگر ،پيروزي در ميدان رقابت ،پاي مطالعات روانشناسي و
جامعهشناسي نيز به عرصه صنعت و تجارت باز شده تا با شناخت کافي
از نيازهاي مادي و رواني مصرفکنندگان جوامع مختلف ،زمينه الزم را
براي دستيابي به آن نوع بستهبندي که تأمينکننده مجموعه نيازهاي چند
جانبه بستهبندي ميباشد ،را فراهم کند .به بدین ترتيب صنعت و هنر با
يکديگر تلفيق مييابد.
 -3بسته بندی وسيلهاي است که بتواند پاسخگوي نيازهاي متع ّدد
و متنوعي نظير :استحکام ،صرفه اقتصادي و حفاظت از محتوا تحت
شرايط مورد نظر بوده و نيز زيبايي را فراهم نمايد و قطع ًا چنين کاري
يعني ارائه بستهبندي ای که بتواند عالوه بر تحمل مجموعه فشارها،
بوهوايي مختلف در مسير طوالني و م ّدتي
تنشها ،ضربهها ،شرايط آ 
کميت و کيفيت محتواي خود(کاال) محافظت نموده و در عين
مديد از ّ
حال با سليقه و نيازهاي خاص مصرفکننده جوامع گوناگون سازگاري و
مطابقت داشته باشد ،مستلزم کار ،تالش و سرمايهگذاري جمعي است که
مجموع ًا صنايع بستهبندي را تشکيل ميدهد.
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مهندس رسول طهماسبی

مدیرعامل شرکت تعاونی انجمن مدیران
صنایع کارتن و ورق
تعریف شما از بسته بندی چیست؟
بسته بندی شناساندن و نگهداری محصول را از تولید تا مصرف
بر عهده دارد .در واقع بسته بندی به سیستم هماهنگی اطالق می شود
که هدف از آن آماده سازی کاال جهت حمل و نقل ،توزیع ،انبارش،
فروش و مصرف باشد .بسته بندی یک عملیات تجاری پیچیده ،پویا،
علمی و هنری می باشد که در بنیادی ترین شکل خود ،کارکردهای
محافظت ،نگهداری ،حمل و نقل ،اطالع رسانی و فروش را شامل می
شود.
ضرورت و اهمیت بسته بندی در چیست؟
متأسفانه هنوز هم هستند تولیدکنندگانی که بر این عقیده
می باشند که خود محصول از بسته بندی آن مهم تر است در حالی که
بسته بندی می تواند نقش بسزایی در موفقیت یا شکست فروش یک
محصول ایفا نماید .بسته بندی محصول فقط در دوران حمل و نقل از
تولیدکننده به مصرف کننده از محصول محافظت نمی کند بلکه حتی در
قفسه های مغازه ها نیز از صدمات احتمالی جلوگیری می نماید .در اینجا
به موارد اهمیت بستهبندی به طور خالصه اشاره می شود.
بسته بندی ایجاد تقاضا می کند :بدان معنا که بسته بندی با
ایجاد نیاز نقش بسیار مهمی را در جذب مشتری ایفا می کند.
حفاظت از محصول :بسته بندی به حفاظت محصول در برابر
گرما ،رطوبت ،نور ،تبخیر و گرد و خاک ،خرابی ،نشتی و فاسد شدن
کمک می کند.
حمل و نقل :بسته بندی حمل و نقل یک محصول از نقطه ای به
نقطه دیگر را تسهیل می کند.
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دکتر سید مهدی جعفری

استاد گروه مهندسي مواد و طراحي
صنايع غذايي ،دانشگاه علوم
کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ضرورت و اه ّميّت بستهبندي در چيست؟

ضرورت و اهمیت بستهبندی به ویژه در مورد محصوالت غذایی
آنچنان زیاد است که در حقیقت معیار اصلی و مهم انتخاب محصول
توسط مشتری ،نوع و ظاهر بستهبندی میباشد .به طوریکه ،این خود
بستهبندی است که باعث فروش محصول میشود و در درجه بعد،
محتویات بسته .به عبارت سادهتر ،همانطور که در اغلب موارد ما از ظاهر
افراد آنها را قضاوت نموده و معیار شخصیت فرد در نظر میگیریم،
کارکرد بستهبندی در محصوالت غذایی نیز همانند ،لباس و ظاهر افراد

میباشد .به همین دلیل است که شرکتها و برندهای مطرح صنایع غذایی
در دنیا ،سرمایهگذاری زیادی در این حوزه انجام داده و تنوع زیادی در
بستهبندی محصوالت بر اساس سلیقه مشتریان مختلف ایجاد نمودهاند.
به عنوان مثال ،این موضوع در بستهبندی شکالت ،نوشیدنیها ،زعفران
و محصوالت با قیمت باالتر به خوبی محسوس است .جالب اینجاست که
همراه با پیشرفت ف ّناوری و در عصر دیجیتال ،بستهبندی مواد غذایی نیز
دستخوش تغییراتی شگرف شده است .به نحوی که امروزه شرکت-های
مطرح به دنبال تجاریسازی بستهبندی ف ّعال و بستهبندی هوشمند مواد
غذایی هستند یعنی یک بسته-بندی دینامیک و پاسخگو! به بیان ساده،
اگر محتویات بسته دچار فساد شد ،این نوع بستهبندی با ارسال یک
سیگنال(مث ً
ال تغییر رنگ در ظاهر آن) به مشتری اخطار میدهد .ح ّتی
امکان دریافت ّاطالعات بسیار زیادی از طریق اپلیکیشن نصب شده بر
روی موبایل را از روی بسته و برای مشتری فراهم مینماید.

رضا نورایی

صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر
ماهنامه علمی -تخصصی صنعت بستهبندی

 -3تعريف شما از بستهبندي چيست؟
 -1توجه کافي و شايسته به بستهبندي چه دستاوردهايي
 حفظ و نگهداری مظروف از آسیبهای فیزیکیرا به دنبال دارد؟
 افزایش ماندگازی محصول و حفظ کیفیت آن مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از هدررفت آنها کمک به مصرف صحیح مظروف کنترل و یکسانسازی قیمت کاالها ارائه و افزایش آگاهی نسبت به همه دانستنیهای مربوط به مظروف قانونمند شدن و استانداردپذیر شدن کاالها کمک به استقرار و بهبود نظام توزیع و مصرف کاالها بهبود شبکه توزیع و قابلیت سازماندهی آن -4چگونه ميتوان هزينههاي بستهبندي را کاهش داد ؟
 اطالعرسانی صحیح درباره محصوالت کل شبکه توزیع تاکاهش هزینه بستهبندی مهم نیست .هزینه بستهبندی باید به اندازه
مصرفکننده نهایی
باشد .در واقع از آن جایی که بستهبندی امری نسبی است و مالک
 -2انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران تا کنون چه آن ویژگیهای مظروف و محیط توزیع و مصرف آن میباشد ممکن
فعاليتهاي مهمي در زمينه بستهبندي انجام داده است ؟
است کمترین یا بیشترین هزینه را داشته باشد .مهم این است که نسبت
 شناسایی و گردآوری تعدادی از عالقمندان و کارشناسان بستهبندی به آن چه باید باشد کمتر یا بیشتر نباشد .انتخاب و استفاده صحیح معرفی صنعت بستهبندی به تعدادی از مراکز مرتبط با آن مانند مواد بستهبندی نقش مهمی در قیمت تمام شده کاال دارد .همچنینبعضی نهادهای ذینفع
بهکارگیری فرایندی که هم ضامن کیفیت مناسب باشد هم با استفاده از
 -ایجاد فضای علمی برای انجام پژوهش و آموزش در زمینه بستهبندی بهترین فناوری هزینههای عملیات تولید را کاهش دهد.
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نقش و اهمیت بستهبندی در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست ،بستهبندي به عنوان پوشش کاال نقش واسطهاي بین
ف ّناوری و مصرفکننـده را دارد که عالوه بر جنبه نگهداری کاال ،با ویژگی ارتباطی – تبلیغی خود در فروش کاالی تولیدی
بسیار تأثیرگذار است .در حال حاظر ،هزینه بستهبندی جهانی برای  1350میلیون تن محصوالت غذایی بالغ بر  745میلیون دالر
است و تحقیقات نشان داده است که یک دالر سرمایهگذاری در صنعت بستهبندی تا  3دالر سود را میتواند در پی داشته باشد و
فعالیتهای دولتها ،استفاده از
همین عامل دلیل قانع-کنندهای برای حضور سرمایهگذاری دولتها در این زمینه است و یکی از ّ
مراکز دانشگاهی برای ترویج این صنعت و آموزش آن در دانشگاهها میباشد ،لذا در این فصلنامه قصد داریم در هر شماره مراکز
تحقیقاتی و مطالعاتی در صنعت بسته بندی دنیا را برای مخاطبین خود به شرح زیر معرفی نماییم :

معرفی مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی
دانشگاه ایالتی پلیتکنینک کالیفرنیا

دانشگاه پلیتکنیک ایالتی کالیفرنیا  ،پومونا یک دانشگاه
پلیتکنیک عمومی در پومونا است(این یکی از دو دانشگاه
پلیتکنیک در سیستم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است).پلیتکنیک
کالیفرنیا ،دروس مهندسی و تحقیقات علمی و یادگیری را به
بهترین شکل و به عنوان مؤثرترین مؤسسه درجهان شکل
میدهد .دانشگاه پلیتکنیک کالیفرنیا ،یک مدل بینالمللی
شناسایی شده در ف ّناوری و مهندسی علوم کاربردی است و
از پیشگامان در بین مؤسسات مختلف در این زمینه است.
این دانشگاه،دربین دانشگاههای عمومی کالیفرنیا (درکنارUC
 )Berkeleyارزش خود را با برنامههای سطح باالبه رهبری
اعضای هیأت علمی بسیار برجسته ،ازمهندسی رایانه تا کسب

و کار ،با بیشترین میزان سرمایهگذاری ثابت میکند .باداشتن
فارغالتحصیالنی که کارفرمایان به ش ّدت عالقمند به آنها
هستند.پلیتکنیک کالیفرنیا به عنوان یکی ازبهترین مکانها
برای سوق دادن دانشجویان به سمت شغلهای دانش بنیان
توسط افراد خبره شناخته شده است .دانشگاه کالیفرنیا معمو ًال
دو پیشنهاد متمایز در صنعت بستهبندی دارد .کارشناسی
در ف ّناوری صنعتی و بستهبندی به عنوان یک برنامه میان
رشتهای که با خودش علوم مهندسی شامل ،طراحی ،مدیریت،
زنجیره تأمین و کارآفرینی را به همراه دارد MS .درزنجیره
ارزش بستهبندی یک مدرک عالی و کام ً
ال آنالین است که
دورههای بین رشتهای را برای آمادهسازی فارغالتحصیالن
برای نقشهای مدیریتی و رهبری ،ازجمله طراحی ،امورمالی
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و تجزیه و تحلیل ،گردهم میآورد .هر دو برنامه ،مدل-هایی
برای این زمینه هستند که بازار کار بسیار باالیی دارند و در
نهایت نام دانشگاه کالیفرنیا خودش تضمینی برای ورود به بازار
کار فارغالتحصیالن است.

California Polytechnic State University
Industrial Technology and Packaging
Orfalea College of Business
405 Office ,03 Grand Ave., Building 1
93407 San Luis Obispo, CA
26769-756-805

درباره اتحادیه بستهبندی آسیا

(Asian Packaging Federation (APF

سال تاسیس ۱۹۶۷ :
محل تاسیس  :توکیو  /ژاپن
سازمانی غیرانتفاعی که منافع بستهبندی همه تجارتها و
صنایع در منطقه اقیانوس آرام آسیایی و فراتر از آن را زیر
یک چتر به نام همکاری متحد میسازد .این سازمان در
راستای ایجاد و تقویت همکاری میان تمام نهادهای مربوط
به بستهبندی است ،که شامل حوزههای آموزش و پرورش،
مقررات
توسعه بستهبندی ،جنبههای زیست محیطی و قانون و ّ
به جا میشود .
آنجا 
میباشد .دبیرخانهAPFدر مابین اعضای 
تعداد کشورهای عضو۱۵:کشور

اعضای اجرایی:
ترکیه  /انستیتو تولیدکنندگان بستهبندی ترکیه()ASD
بنگالدش  /انستیتو صادرکنندگان ،تولیدکنندگان بستهبندی
و ملزومات پوشاک()BGAPMEA
چین  /انستیتو ملّی تحقیقات بستهبندی محصوالت
صادراتی()CEPI
هند  /انستیتو بستهبندی هند()IIP
اندونزی  /انستیتو بسته بندی اندونزی()IPF
ژاپن  /انستیتو بستهبندی ژاپن()JPI
کره  /انستیتو بستهبندی کره و انستیتو فنآوری صنعتی
کره()KOPACK
مالزی  /انستیتو بستهبندی مالزی ()PACMA
قزاقستان /انستیتو بستهبندی قزاقستان
فیلیپین  /انستیتو بستهبندی فیلیپین
سنگاپور  /انستیتو بستهبندی گروه صنعتی سنگاپور
سریالنکا  /انستیتو بستهبندی سریالنکا
تایلند  /انستیتو توسعه صنعتی ،از توسعه صنایع
منطقهای یا بخشیDepartment of Industrial
)Promotion(DIP
ویتنام  /انستیتو بسته بندی ویتنام
جمهوری اسالمی ایران /انستیتو بستهبندی ایران()IRIP
اعضای معمولی  /سازمانهای غیرانتفاعی :
 -1کره  /اتحادیه بستهبندی کره
 -2روسیه  /اتحادیه سوجوزوپک
 -3دبی  /بازرگانی زوبیر و فاروک
 -4تایلند  /اتحادیه بستهبندی تایلند ،مرکز بستهبندی تایلند،
گروه فنآوری مواد و بستهبندی دانشگاه کاستسارت تایلند
25
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27 -5عضو معمولی (شرکتها و سازمانهای انتفاعی):
 .9فیلیپین  /انستیتو بسته بندی فیلیپین
فعالیتها:
 .10سنگاپور  /انجمن بسته بندی گروه صنعتی سنگاپور
 برگزاری مسابقهAsiastarدر زمینه بستهبندی؛ .11سری النکا  /انستیتو بسته بندی سری النکا
 تأکید بر اهمیت بستهبندی؛ .12تایلند  /گروه توسعه صنعتی  ،از توسعه صنایع منطقه
 حمایت و توسعه آموزش با کیفیت باال در زمینه بستهبندی ای یا بخشی (Department of Industrial Promotion): DIP
و برگزاری دورههای آموزشی؛
 تحویل گزارشهای ساالنه از کشورهای عضو درخصوص  .13ویتنام  /اتحادیه بسته بندی ویتنام .14ایران  /انستیتو بسته بندی ایران ()IRIP
پیشرفتها و دستاوردها در زمینه بستهبندی و در دسترس قرار
اعضای معمولی  /سازمان های غیر انتفاعی :
دادن آنها در سایت سازمان؛
 – ۱کره  /اتحادیه بسته بندی کره
 درج مقاالت علمی مرتبط؛ معرفی مقاالت و کتابهای جدید و مفید در زمینه  – ۲روسیه  /اتحادیه سوجوزوپک – ۳دبی  /بازرگانی زوبیر و فاروک
بستهبندی؛
 حمایت از کشورهای آسیایی جهت راهاندازی انجمن در  – ۴تایلند  /اتحادیه بسته بندی تایلند  ،مرکز بسته بندیتایلند  ،گروه فن آوری مواد و بسته بندی دانشگاه کاستسارت
زمینه بستهبندی؛
 کمک به کشورهای عضو جهت پیادهسازی استانداردهای تایلند۲۷عضو معمولی ( شرکت ها و سازمان های انتفاعی)
مرتبط در زمینه بستهبندی.
همایش ساالنه  APFدر کشورهای مختلف عضو APF
درباره (Asian Packaging Federation (APF
سازمانی غیر انتفاعی که منافع بسته بندی همه تجارت ها و هر سال برگزار میشود  .به راحتی به موازات مالقاتهای
صنایع در منطقه اقیانوس آرام آسیایی و فراتر از آن را زیر یک برنامهریزی شده ساالنه و نمایشگاه بستهبندی ،در همایش
متخصصین بستهبندی و سخنرانان بین المللی شناخته شده
چتر به نام همکاری متحد می سازد.
از آسیا و فراتر از آن را جذب میکنند .همایش فرصتی عالی
هدف :
این سازمان در راستای ایجاد و تقویت همکاری میان تمام جهت بحث های رسمی و شبکه سازی ارایه میدهد .همچنین
نهادهای مربوط به بسته بندی است ،که شامل حوزه های فرصتی است برای کشورها که دستاوردهای خود در زمینه
آموزش و پرورش  ،توسعه بسته بندی  ،جنبه های زیست بسته بندی را به اشتراک بگذارند و با یکدیگر تبادل فن آوری
محیطی و قانون و مقررات می باشد .دبیر خانه  APFدر مابین انجام دهند.
اعضای آن جابه جا می شود .
انواع عضویت :
تعداد کشورهای عضو ۱۳ :کشور
• عضویت عادی(: )Ordinary Membership
اعضای اجرایی :
فقط به یک سازمان یا انستیتو بسته بندی به رسمیت
.1ترکیه  /اتحادیه تولید کنندگان بسته بندی ترکیه ( )ASDشناخته شده از هر کشور اعطا میشود.
 .2بنگالدش  /انجمن صادر کنندگان  ،تولید کنندگان • عضویت وابسته(:)Affiliate Membership
بسته بندی  ،و ملزومات پوشاک ( )BGAPMEA
به همه سازمان های صنعتی یا حرفهای  ،ملی و بیناللملی
 .3چین  /انستیتو ملی تحقیقات بسته بندی محصوالت دیگر  ،که تا حد زیادی درگیر و یا عالقمند به کار بسته بندی
صادراتی ()CEPI
و مشکالت مرتبط به آن هستند ،اعطا میشود( .اعضای عادی
 .4هند  /انستیتو بسته بندی هند ()IIP
و وابسته از کشور های عضو  APFهستند)
 .5اندونزی  /اتحادیه بسته بندی اندونزی ( )IPF
• عضویت پیوسته( :)Associate Membershipبه
 .6ژاپن  /انستیتو بسته بندی ژاپن ( )JPI
مرکز بسته بندی به رسمیت شناخته شده  ،انستیتو و یا سازمان
 .7کره  /مرکز بسته بندی کره و انستیتو فن آوری صنعتی به نمایندگی از یک کشور غیر آسیایی که با رعایت قوانین
کره ()KOPACK
 APFموافق است داده میشود.
 .8مالزی  /انجمن بسته بندی مالزی ()PACMA
• عضویت همکار(:)Corporate Membership
26
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به شرکت خصوصی آسیایی و یا غیر آسیایی که به رسمیت
شناخته شده است داده میشود.
• عضویت انفرادی( :)Individual Membership
به افراد متخصص در زمینه بسته بندی اعطا میشود.
• عضویت افتخاری(:) MembershipHonorary
به فردی که خدمات ارزنده ای برای سازمان APFانجام
داده ،و توسط هیئت مدیره تایید شده و توسط مجمع عمومی
پذیرفته شده است ،اعطا میشود.
فعالیت ها :
• برگزاری مسابقه Asiastarدر زمینه بسته بندی
• تأکید بر اهمیت بسته بندی
• رویدادهای ساالنه
• حمایت و توسعه آموزش با کیفیت باال در زمینه
بسته بندی و برگزاری دوره های آموزشی
• تحویل گزارشهای ساالنه از کشورهای عضو درخصوص
پیشرفت ها و دستاوردها در زمینه بستهبندی و در دسترس قرار
دادن آن ها در سایت سازمان
• درج مقاالت علمی مرتبط
• معرفی مقاالت و کتابهای جدید و مفید در زمینه
بستهبندی
• حمایت از کشورهای آسیایی جهت راه اندازی انجمن در
زمینه بستهبندی
• کمک به کشورهای عضو جهت پیاده سازی استانداردهای
مرتبط در زمینه بستهبندی
مزایا :
• دریافت نسخه های نشریه اطالعاتی Asian
Packaging
• تخفیف در شرکت برای مسابقهAsiastar
• استفاده از لوگوی APF
• تخفیف ۲۰درصدی برای تبلیغات در نشریه اطالعاتی
APF
مزایای عضویت :
به طور اجمالی می توان برخی از مزایای عضویت در راستای
توسعه و پیشرفت صنعت بسته بندی کشور را بدین صورت بر
شمرد:
• ارتباط با تمامی اتحادیههای بستهبندی سایر کشورها و
آگاهی از روند توسعه صنعت بستهبندی در آن کشورها
• حضور در مجامع  ،کارگاهها و کنفرانسها و مسابقات
مرتبط با بسته بندی و صنایع مرتبط

• بهرهگیری از پایگاه دادههای سازمان و استفاده از
نشریات ،اطالعات و آمار
• ایجاد بستر همکاری های چندجانبه میان اتحادیه ها و
همچنین شرکتهای عضو اتحادیهها
• امکان ایجاد همکاریهای مشترک میان محافل علمی
و صنعتی
روند عضویت :
روند در این سازمانها تا حد امکان ساده شده و از طریق
اینترنت وحتی تنها با ارسال یک پست الکترونیکی به مسئول
مربوطه شرایط برای احراز عضویت را بررسی کرده و به
درخواستکننده برای تکمیل ادامه فرایند عضوگیری باز خورد
میدهد.
در سازمان بسته بندی جهانی  ۴نوع عضویت وجود دارد :
• عضویت کامل که در این عضویت شما حق رأی دارید
• عضویت کامل بدون حق رأی
• عضویت وابسته بدون حق رأی
• عضویت افتخاری
برای عضویت به سه فرم اول ،الزم است  ،انستیتو و یا شبکه
و یا مرکز آموزشی و یا دانشگاهی متخصص و متمرکز در حوزه
صنعت بستهبندی مستندات مربوط به حوزه فعالیت را به همراه
خالصهای از وضعیت آن مرکز مربوطه به انضمام خالصهای
از وضعیت بستهبندی کشور را به همراه درخواست عضویت به
بخش عضویت در سایت ارسال نماید و طی دعوتنامههای از
اعضای هیئت مدیره سازمان برای حضور در رویدادی مرتبط
به عنوان مثال جلسه  ،همایش  ،جشنواره  ،سمیناری که به
صورت تخصصی در حوزه بستهبندی برگزار میشود برای
ایشان ارسال نماید .
به دنبال حضور یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره
در کشور و بیان درخواست به صورت حضوری طبق قوانین
سازمان بستهبندی جهانی بقیه مراحل کار اجرایی خواهد شد .
در خصوص عضویت نوع چهارم  ،هر فرد متخصص و
مجرب در حوزه صنعت بستهبندی با ارسال رزومه خود و ارسال
ایمیل و برقراری ارتباط میتوان گامهای عضویت افتخاری را
انجام دهد .
برای اطالعات بیشتر به آدرس سایت زیر مراجعه شود:
www.asianpackaging.org
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هبندی
شگران و خبرگان صنعت بست 
معرفی محققین ،پژوه 

قسمت اول  :دکتر سید مهدی جعفری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی و کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده در بستهبندی فعال و هوشمند مواد غذایی
چکیده
بستهبندی فعال و هوشمند مواد غذایی به منظور پاسخ به نیازهای
توجه قرار گرفته است .نانوالیاف تولیدی با بهرهگیری
مصرفکنندگان مورد ّ
از فرآیند الکتروریسی و با استفاده از پلیمرهای مصنوعی و طبیعی ،طیف
گستردهای از کاربردها را در صنایع غذایی شامل میشود از قبیل :تولید مواد
غذایی جدید ،مک ّملهای غذایی ،حسگرهای مورد استفاده در بستهبندیهای
هوشمند و ریزپوشانی مواد افزودنی.

توجه به افزایش سطح آگاهی مصرفکنندگان و اهمیت به
با ّ
مصرف محصوالت غذایی فراسودمند ،مزایا و اهمیت بسیار زیاد
نانوالیاف تولیدی با استفاده از فرآیند الکتروریسی و همچنین
چشمانداز بسیار روشن تولید و استفاده از بستهبندیهای فعال
و هوشمند در مواد غذایی و دارویی ،در گام نخست در دانشگاه
منابع طبیعی گرگان (دانشکده صنایع غذایی) با استفاده از
دانش فنی متخصصان حوزه صنایع غذایی و الکترونیک ،مو ّفق
به ساخت دستگاه الکتروریسی /الکتروپاشش شدیم (شکل .)1
پس از آن با بررسی منابع مختلف و به روز و همچنین دانش
تخصصی ،برنام ه بلند م ّدت (تولید تجاری محصوالت ،فروش،
صادرات ،ارزآوری و  )...توسط گروه صنایع غذایی به سرپرستی
جناب آقای دکتر سید مهدی جعفری تدوین شد.
توجه به هدف اصلی گروه ،برنامههای
ظدر گام بعدی ،با ّ
میان مدتّی با در نظر گرفتن و شناسایی امکانات بومی
کشور و به ویژه استان گلستان ،حفظ کیفیت محصوالت و

فرآوردههای غذایی در تجارت داخلی و خارجی ،اثرات نامطلوب
نگهدارندههای شیمیایی بر سالمت انسان ،نگرش منفی
مصرفکنندگان نسبت به مواد شیمیایی و نگهدارنده ،کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزی در طول فرآوری آنها ،استفاده
از این ضایعات به منظور تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده
بسیار باالتر ،استفاده از متابولیتهای ثانویه گیاهان بومی،
دانههای گیاهی و  ...تدوین شد و در این راستا ،گروههای
 3تا  5نفره تمرکز اصلی خود را روی هر یک از برنامههای
میان م ّدت قرار دادند .هر یک از افراد ،پروپوزالهایی رادر قالب
برنامه کوتا ه م ّدت عملیاتی و در راستای برنامههای میان م ّدت
تهیه نموده و سپس محصولی را در مقیاس آزمایشگاهی تولید
میکنند.
در گام بعدی ،پس از بررسی اثرات مفید محصول تولیدی
و همچنین اطمینان از عدم خطر برای مصرفکننده ،این
ّاطالعات در اختیار معاونت غذا و دارو ،سازمان استاندارد ملّی
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شکل  -1اجزای دستگاه الکتروریسی  -1منبع تغذیه ولتاژ باال -2 ،پمپ سرنگی -3 ،موتور محرک خطی،
 -4موتور درام -5 ،غلتک جمعکننده -6 ،محرک خطی -7 ،شاسی دستگاه و  -8فیوز

ایران ،ستاد ملّی نانو و سازمانهای مرتبط قرار گرفته تا مجوزها
و استانداردهای الزم برای محصول تولیدی کسب شود.
در این راستا ،به دلیل پیشبرد هر یک از برنامههای
کوتا ه م ّدت و همچنین پل ارتباطی با بخشهای صنعتی و
کارخانجات ،گروه تحقیقاتی تمامی سعی و تالش خود را برای
پیدا نمودن حامی صنعتی و سازمانی (در قالب طرح مشترک)
برای هر یک از پروپوزالها میکند.
تمامی نتایج طرحهای انجام شده ،میتواند در اختیار
شرکتها و کارخانههای تولیدکننده مواد بستهبندی برای
محصوالت غذایی و دارویی ،کارخانههای تولید مواد غذایی
کشور ،دانشگاهها ،مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان و
 ...قرار گیرد.
با در نظر گرفتن پتانسیل بالقوه محصوالت تولیدی و امکان
تجاری شدن آنها در سالهای نه چندان دور ،ارزش افزوده
بسیار باالی آنها ،صادرات ،ارزآوری و  ...گروه تحقیقاتی ما،
هم راستا با برنامههای اجرایی و عملیاتی خود ،بخشی از تمرکز
خود را بر شناسایی بازار فروش ،سرمایهگذاران ،مشتریان ،حجم
فروش ،قیمتگذاری ،برندسازی و  ...گذاشته است.
قیت
برای نمونه برنامه عملیاتی کوتاه مدتّی که تاکنون با مو ّف ّ
به اتمام رسیده است ،پژوهش حسینی و همکاران ()2020

بود که نتایج آنها نشان داد که نانوالیاف پلیوینیل الکل و
صمغ آزیوش حاوی  500و  1000میلیگرم بر لیتر کاتچین
میتواند در بستهبندی فعال مواد غذایی استفاده شود [.]1
منبع مورد استفاده:
[Hoseyni, S. Z., Jafari, S. M., Shahiri ]1
Tabarestani, H., Ghorbani, M., Assadpour,
Production“ .)2020( ,.E. and Sabaghi, M
and characterization of catechin-loaded
electrospun nanofibers from Azivash
gum- polyvinyl alcohol”. Carbohydrate
.235:115979.Polymers
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تأثیر کرونا ویروس بر بسته بن ید ه یا
آلوده کننده محیط زیست
در  17مارس  ،2020سازمان غیردولتیUPSTREAM
اطالعیه ای را منتشر كرد كه در مورد بسته بندی مواد غذایی یك
بار مصرف و قابل استفاده مج ّدد در رابطه با گسترش كروناویروس
( )2-SARS-CoVبود.
این خبر برای پاسخگویی به طیف وسیعی از سؤاالتی که از
سوی مصرف کنندگان در خصوص این که آیا بسته بندی قابل
استفاده مج ّدد بیخطر است یا خیر مطرح می شود ؟
اگر بستهبندی یک بار مصرف مطمئنتر باشد مصرف آنها
چطور می باشد؟
و اینکه چگونه گسترش Cov-SARS -19می تواند بر روند
رو به رشد زباله های مخرب محیط زیست اثر گذار نباشد ؟
توجه به استفاده صحیح از شستشو با صابون و آب گرم برای
با ّ
از بین بردن ویروس ،ترجیح ًا استفاده از ماشین ظرفشویی برای
ظروف قابل استفاده مج ّدد مواد غذایی ایمنتر توصیه شده است .
در مورد بسته بندی یک بار مصرف از آنجایی که تشخیص
احتمالی کرونا ویروس از طریق سطوح بستهبندی به سختی صورت
می گیرد ،و نیز اینکه چه کسی یا اشخاصی محصوالت بسته بندی
یکبار مصرف را قبل از خرید لمس کرده اند از جمله سواالت
مهم می باشند .لذا یک مطالعه جدید نشان داده است که ویروس
می تواند به م ّدت دو تا سه روز بر روی پالستیک و فوالد ضد
زنگ پایدار بماند (بر اساس گزارش )FPFاین سازمان ،استفاده
مداوم از بطریهای قابل استفاده مج ّدد حاوی آب را تشویق می
کند و توصیه میکند مجدداً آنها را در خارج از منزل از طریق
یک ایستگاه پرکننده مج ّدد بدون دخالت دست دوباره پر کنید و
همچنین از تماس مستقی م با خود منبع آب خودداری شود.

به تازگی این دستور از سوی خردهفروشان بزرگ قهوه مانند
 Starbucksو  Dunkin 'Donutsاطالع رسانی گردید که
دیگر به مشتریان اجازه داده نخواهد شد که ظروف قابل پرکن
خود را به فروشگاه های خود بیاورند تا مانع تکثیر کرونا ویروس
گردد ،لذا بحران کرونا ویروس به ما نشان می دهد که ما سیستم
های موردنیاز برای خروج ،انتقال و تحویل مواد غذایی را هنوز
نداریم .به همین دلیل ،احتما ًال فضای مصرف بزرگی از محصوالت
یکبار مصرف در آینده بوجود خواهد آمد ،زیرا رستورانها برای
سالمت مصرفکنندگان خود به سمت تحویل غذای با تغییرات
بسته بندی مواجه میباشند و مردم به جای غذا خوردن در خانه به
غذا خوری تغییر مکان می دهند" .با این حالUPSTREAM ،
به خوانندگان یادآوری می کند که آلودگی محیط زیست حاصل از
پالستیک پس از اتمام همه گیری ،یک مسئله مهم زیست محیطی
خواهد بود و پیشرفت حاصل از شیوه زندگی به سوی پسماند صفر
و بسته بندی قابل استفاده مج ّدد ادامه خواهد یافت.
مشاغلی در کشورها وجود دارند که "قب ً
ال خدمات قابل استفاده
مج ّدد را برای استفاده در بیرون از منزل و تحویل غذا ایجاد کرده
اند" و "لیوانهای قابل استفاده مج ّدد ،ضد عفونی و ظروف قابل
استفاده را ارائه می دهند" .این بحران نشان می دهد كه جامعه از
گسترش چنین مدلهایی بسیار سود خواهد برد.
منبع:
https://www.foodpackagingforum.org/
news/reusable-food-packaging-and-novelcoronavirus
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فرم اشتراک فصلنامه دنیای بستهبندی و تجارت
« انجمن علوم و فنّاوری بستهبندی ایران»

ناا:
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برای اشتراک فصلنامه « دنیای بستهبندی و تجارت »
 اشتراک  4شماره ،ارسال با پست سفارشي به مبلغ 1/000/000ریال
فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنيد.
مبلغ اشتراک مورد نظر را به حساب جاار

 IR 130180000000000376113671بانا

تجاار

شاببه  3760باه ناام

انجمن علوم و فناور بسته بند ایران واریز و فيش نقد آن را از طریق نمابر به شماره  88575606ارسال فرمایيد.
لطفاً از ارسال وجه نقد ،خوددار فرمایيد.
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